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Woord vooraf
Het Festival van Vlaanderen-Antwerpen omvat meer dan Laus Polyphoniae. Maar dit
programmaonderdeel, gewijd aan de (Vlaamse) polyfonie, vormt er wel de hoofdmoot van
en geeft het Antwerpse festival een eigen identiteit. Laus Polyphoniae is dit jaar aan zijn
zesde editie toe, wat bewijst dat er bij ons ruime belangstelling bestaat voor de vocale
muziek die bloeide van de 14de tot de 17de eeuw. Die belangstelling groeit nog: onbekend is onbemind; Laus Polyphoniae maakt bekend en dus bemind. Vooral, en dat is
belangrijk, bij een jong publiek. Daarom wordt de samenwerking met Muziekactief uitgebreid en vindt de International Young Artist's Presentation dit jaar voor het eerst in
Antwerpen plaats. Jonge ensembles uit binnen- en buitenland krijgen begeleiding van de
beroemde sopraan Catherine Bott; achteraf stellen ze een afgewerkt concert voor aan het
publiek én aan mensen uit het vak.
Antwerpen blikt terug op een rijk muzikaal verleden, ook in de Middeleeuwen en de
Renaissance. De Onze-Lieve-Vrouwekerk was met haar koorschool een belangrijk centrum van religieuze muziek. Een groot componist als Johannes Ockeghem, die centraal
stond tijdens een vorige editie van Laus Polyphoniae, kreeg er zijn vorming. Bovendien
vestigden vele voorname muziekdrukkers van onder meer polyfone muziek zich tijdens de
"gouden" 16de eeuw in de stad. Laus Polyphoniae knoopt dus aan bij een Vlaamse traditie, waarbinnen Antwerpen op verschillende niveaus een rol speelde.
Bovendien slagen de organisatoren van Laus Polyphoniae er telkens in om internationaal
vermaarde uitvoerders naar de stad te halen - dit jaar is de beroemde Catalaanse gambaspeler en dirigent Jordi Savall dirigent "in residence". Hij brengt zijn ensembles Hespèrion XX
en La Capella Reial de Catalunya mee. Voorts zijn er, zoals iedere keer, musici te gast die
volop aan de weg timmeren, maar bij ons nog meer bekendheid verdienen.
Vlaamse polyfonie. Maar dit jaar staat de Iberische - vooral Spaanse - muziek van de 15de
en de 16de eeuw in het centrum van de belangstelling. Dat gebeurt ter gelegenheid van de
vierhonderdvijftigste verjaardag van de geboorte van Toms Luis de Victoria en de vierhonderdste sterfdag van koning Filips II. En het is maar op het eerste gezicht een paradox.
Het Spanje van de late Middeleeuwen en de Renaissance was in menig opzicht een "multicultureel" land. Kunst bloeide er op de snijlijnen van de volks- en hofcultuur van diverse, onderling verschillende regio's, en van Moorse, joodse en Noord-Europese invloeden.
In de 16de eeuw domineerden componisten en zangers uit de Zuidelijke Nederlanden
zowat overal het muziekleven. Ze trokken ook naar het Iberisch schiereiland. Dat gebeurde onder meer in het raam van de reis die Filips de Schone, erfgenaam van de hertogen
van Bourgondië én van de Spaanse troon, in het prille begin van de 16de eeuw ondernam
naar het hof van zijn schoonouders, de Katholieke Koningen Ferdinand van Aragon en
Isabella van Castilië. Filips' zoon, keizer Karel V, en zijn kleinzoon, Filips II, hadden hun
Capilla Flamenca, waar Zuid-Nederlandse musici de dienst uitmaakten. In Spanjes "Siglo
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de Oro" stond de geestelijke vocale muziek dan ook volledig in het teken van de Vlaamse
polyfonie. Maar ondanks de vitaliteit van de kerkelijke muziek van de contrareformatie,
bleef de profane muziek met wortels in het Spaanse volksrepertoire - villancico's, canciones en ensalada's - erg populair. Bovendien kwamen de klaviermuziek en de muziek voor
de vihuela de mano - een voorloper van de gitaar - tot grote bloei.
De programmering van Laus Polyphoniae - Másica Ibérica biedt een overzicht van het
muziekleven tijdens de regering van Filips de Schone, Karel V en Filips II. Zij illustreert
de veelvuldige kruisbestuivingen tussen Vlaamse componisten en hun Spaanse tijdgenoten. Ook de muziekbeoefening in bepaalde regio's - Catalonië, Baskenland, Andaloesië wordt uitgelicht.
Wie van oude muziek houdt, kan dankzij Laus Polyphoniae veel leren. Er zijn inleidingen
bij de concerten en rondetafelgesprekken achteraf, lezingen en workshops door onder
anderen Jordi Savall en Montserrat Figueras. Een Festivalcafé waar boeken, partituren en
cd's te koop zijn, zorgt voor animatie. Tijdens de lunchconcerten kunnen kinderen
terecht in kinderconcertateliers.
Naast Laus Polyphoniae zijn er de Herfstconcerten - coproducties met andere Antwerpse
organisatoren. Ze omvatten de voornaamste openingsevenementen van het nieuwe
muziekseizoen in de stad. De krachtlijnen zijn eens te meer hedendaagse muziek, jong
talent en meesterwerken uit de barok. In dit raam vinden ook nog twee herdenkingen
plaats: twee klavecimbelrecitals herinneren ons aan de in 1598 gestorven Hans Ruckers,
stamvader van de befaamde Antwerpse dynastie van klavecimbelbouwers. De Camerata
Trajectina en Oltremontano brengen "politieke" muziek uit de Geuzentijd, dit naar aanleiding van de vierhonderdste sterfdag van Filips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde.
Marnix was burgemeester van Antwerpen tijdens de belegering van 1584-1585, die leidde
tot de herovering van de stad voor Spanje en de scheiding van de Nederlanden.
Tot slot heb ik het genoegen u veel plezier te wensen met de Spaanse, de Spaans-Vlaamse
en al de andere muziek die het Festival van Vlaanderen ons dit jaar biedt.

ERIC ANTONIS
voorzitter van de vzw Festival van Vlaanderen-Antwerpen
schepen voor cultuur, bibliotheken en monumentenzorg
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Interview met "dirigent in residence" Jordi Savall

Hoe ziet de wordingsgang van Spanjes bekendste oudemuziekspecialist en de
Catalaanse nationale held er uit?

J ordi Savall begon als jongenssopraan in een kerkkoor. Als zesjarige vroeg hij aan de
koorleider of hij mocht meezingen. Acht jaar lang zong hij elke dag gregoriaanse muziek
en polyfonie.
Savall: "Dat was mijn belangrijkste vorming; al wat nadien kwam, was een aanvulling.
Muziek leer je als een taal: dat moet je de eerste tien jaren van je leven doen." Die ervaring liet een diepe indruk na. Later kwam de cello, dan de viola da gamba, dan vocale
ensembles, een orkest. Telkens om een bepaalde muziek te kunnen uitvoeren: "Op een
gegeven ogenblik wilde ik een orkest omdat ik de Sieben letzte Worte van Haydn wilde
spelen of de Brandenburgse Concerti. En ik stichtte een vocaal ensemble omdat ik zin had
om Victoria, Morales of Cererols uit te voeren. Je doet zoiets niet omdat je carrière wil
maken maar omdat je een innerlijke drang hebt. Door die kracht word je consequent en
kun je tot het einde gaan."

10 Laus Polyphoniae

Savall wordt vooral geassocieerd met Spaanse muziek. Waar komt dat vandaan?

Savall: "Ik kende al vroeg het patrimonium. Wij hadden grote musicologen zoals Pedrell of
Anglès, die belangrijk opzoekingswerk hebben verricht. Onze traditionele muziek is nog zeer
levend; wij zongen nog oude volksliedjes van joodse herkomst of wat dan ook. Ook de flamenco leeft. Het begrip van een "meervoudig" Spanje, dat nu eens katholiek, dan weer
joods of Moors is, dat heeft ons ook getekend in onze benadering van die oude muziek. Dat
die culturen hebben samengeleefd in ons land heeft diepe sporen nagelaten op alle gebieden
van het leven. Ondanks de Inquisitie, die veel heeft vernietigd, blijven er nog dingen over
die van Spanje een heel apart land maken, waar de drie monotheïstische culturen in Europa
samenkwamen. De joodse muziek is helaas niet blijven bestaan na de verdrijving van de
joden, maar in de populaire Catalaanse muziek vind je nog veel melodietjes die exact gebleven zijn als toen. Meer bepaald ook op Mallorca, waar veel joden konden overleven omdat
ze hun naam veranderden in die van planten of bomen. Mijn vrouw heet Figueras, dus
Feigenbaum; de familie van haar moeder Almendra: Mandel."
Ook door de Pyreneeën is Spanje geïsoleerd gebleven.

Savall: "Dat isolement is de rijkdom maar ook de ellende van Spanje. Daardoor is er veel
bewaard gebleven, maar het was ook aanleiding tot verval, omdat Spanje niet mee evolueerde met Europa. Ook de dictatuur van Franco heeft de boel niet vooruit geholpen.
Maar het Spaanse karakter is trots en koppig en dat heeft veel Spanjaarden en vooral de
Catalanen geholpen om weerstand te bieden en die moeilijke situatie te boven te komen.
Wij muzikanten moeten er ons bewust van zijn dat het niet om één Spanje, maar om
meerdere Spanjes gaat. Er leven verschillende volkeren: Catalanen, Castilianen, Andalusiërs, Basken, Galiciërs, Portugezen. Ieder volk heeft zijn eigenheden; de verscheidenheid
is enorm. Telkens men mij vraagt wat ik denk van de Spaanse muziek, antwoord ik dat de
Spaanse muziek erg verscheiden is. De enige gemeenschappelijke en essentiële karakteristiek is dat we een volk zijn dat diep en sterk zijn dagelijkse leven beleeft. Wij communiceren graag, praten met de mensen, leven in de publieke ruimte. Zelfs in het religieuze
leven zijn wij een volk dat graag zingt, dat danst in de kerk. Van de Andalusiërs zegt men
dat ze "als ze spreken, zingen en als ze zingen, wenen". Dat zijn allemaal aspecten van onze cultuur, die je voor ogen moet houden als je muziek maakt. Anderzijds moet je je ook
bewust zijn van de invloeden. Muzikanten reisden altijd al: er zaten Vlamingen in Spanje
en Spanjaarden in Vlaanderen en Italië, Engelsen in... Er waren altijd uitwisselingen."
Spaanse zangeressen hebben altijd een soort fluweel over hun stem. Waar komt dat
vandaan?

Savall: "Er zijn veel soorten fluweel, maar ik denk dat het komt door de manier van praten, die de kleur van de zang bepaalt. Engelsen spreken anders dan Fransen, elke cultuur
heeft zijn eigenheden. Elke taal heeft een eigen klank, die ontstaat door een aangeboren
gevoeligheid. Dat is net als de woordkeuze. Het is geen toeval dat de manier waarop de
liefde wordt verklaard zo verschillend is in verschillende landen. Een Italiaan zegt "Ti
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voglio bene", een Fransman "Je t'aime", een Spanjaard "Te quiero" (ik wil je!) en een
Catalaan "T'estimo" (ik waardeer je). Dat weerspiegelt een diepe manier van zijn. Je kunt
veel dingen leren maar niet de manier om lief te hebben, wel uiterlijkheden maar niet het
essentiële... Daarom vind ik dat als je vocale muziek van welke periode dan ook zingt, je
"in" de taal moet zijn. Want de taal is al muziek en de muziek is de eerste taal. Een pasgeboren kind dat zijn moeder hoort zeggen "mijn kleintje, wat ben je mooi", begrijpt nog
niets van die woorden maar begrijpt wel de betekenis van die muziek. Die dringt in hem
en geeft hem zijn eerste muzikale ervaringen, namelijk de relatie tussen emotie en melodie. Zelfs de meest onbeschaafde boer kan plezier vinden in muziek, als zijn moeder hem
met die muzikale tederheid heeft toegesproken. Daarom kan de kennis van muziekgeschiedenis, compositietechnieken, analyse, al wat men aanleert, nooit de essentie zijn. De
essentie is de begaafdheid om bewogen te worden door een melodie. Al de rest - vragen
over de geschiedenis, over de authenticiteit - dient tot niets als de emotie ons niet in
staat stelt om de ziel van de muziek te horen."
Die eerste taal die de muziek is, zit die ook in de instrumentale muziek?

Savall: "De instrumentale muziek moet altijd trachten de vocale muziek na te bootsen.
De kwaliteiten van een instrument werden in iedere periode afgemeten aan hun mogelijkheden om het ideaal, de menselijke stem, na te bootsen. Dat nadeel is ook een voordeel, want het instrument is minder gekenmerkt door een taal. Het is dus universeler. De
taal van de instrumenten kun je in iedere cultuur begrijpen. De instrumenten verschillen
per periode en ook wel per land en stijl, maar voor een Spanjaard is het niet onmogelijk
om prachtig Engelse muziek te spelen, evenmin als voor een Engelsman om goed het
Franse repertoire uit te voeren. Ik tracht alleen maar die muziek te maken waar ik van
hou, en ze bij anderen geliefd te maken. Je kunt niemand overtuigen als je zelf niet overtuigd bent. Jammer genoeg hebben wij op ons Iberisch schiereiland, in Spanje en
Catalonië, nog een lange taak voor ons om een oude onrechtvaardigheid recht te zetten.
Door het feit dat de historische beweging in de muziek zich sinds Mendelssohn afspeelde
in Centraal-Europa, is onze cultuur na de Middeleeuwen en de Renaissance aan de rand
gebleven. Wij hebben dus heel wat achterstand opgelopen. We kennen nu al een beetje
Victoria, Guerrero, Morales, maar er zijn nog heel wat componisten en muziekwerken die
het verdienen om herontdekt te worden. We vergeten maar al te vaak dat het hoogtepunt
van onze cultuur vroeger ligt dan in de rest van Europa: ons "Universeel Moment" was de
Gouden Eeuw. Op dat moment hadden we grote componisten."
Wil Savall als dirigent "in residence" het verband tussen Spanje en Vlaanderen in de
Gouden Eeuw benadrukken?

Savall: "Die twee landen hebben in goede en kwade dagen belangrijke historische banden
gehad. Goed was dat Karel V zijn Capilla Flamenca naar Spanje bracht. Dat was voor de
componisten een belangrijk moment van uitwisseling: Crequillon en Gombert kwamen
naar Spanje. Reeds aan het hof van de koning van Napels - dat de eerste kunstacademie
van Italië heeft gesticht - werden Vlaamse theoretici en componisten als Dufay uitgenodigd.
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Spaanse componisten zoals Ortiz zaten dan weer hier in Vlaanderen, Ortiz in het gevolg van
de hertog van Alva. Die contacten wil ik tonen; ze zijn wat ons bindt. Het gaat om muziek
die door genieën werd gemaakt, maar dan genieën die dicht bij het volk stonden.
Componisten zaten toen niet in ivoren torens maar luisterden naar het dagelijkse leven. Zij
konden een volksliedje nemen en er een mis van maken. Ze zagen er geen graten in om op
een dansje een fantasia te componeren. Misschien kunnen we dat met onze muziek aantonen: dat je geen muziek tegen het leven van alle dag in kan maken. Muziek was belangrijk
omdat dezelfde componist componeerde voor de kerk en voor het theater, en ook nog goed
was in lichte muziek en dansmuziek. De mensen voelden zich daar goed bij.
Tegenwoordig is alles in vakjes opgedeeld: de een maakt symfonieën, de ander blaasmuziek en nog een ander filmmuziek. De kerk plaatst helemaal geen bestellingen meer, het
theater nog nauwelijks. Muziek is losgekoppeld van de wereld, er zijn geen natuurlijke
verbindingen meer. Het meest flagrante voorbeeld is de kerkmuziek. De kerk zou moeten
toegeven dat het van de ene dag op de andere afschaffen van het gregoriaans een daad
van cultureel vandalisme was. Het gregoriaans behoorde tot het patrimonium van de
mensheid. Dat afschaffen komt op hetzelfde neer als plots alle oude kerken afbreken en
vervangen door moderne. Een gregoriaanse melodie of een daarop gebaseerd polyfoon
motet, dat heeft een spirituele dimensie, die ver de vereisten van de religie overstijgt
waaraan ze is ontsproten. Je kunt dat vergelijken met de spirituele kracht van een kerk of
een moskee: die is superieur aan de godsdienst die ze heeft doen ontstaan. In de moskee
van Cordoba heerst er zo een sterke spirituele kracht, je voelt daar zoveel innerlijk leven;
dat overstijgt het geloof in die godsdienst. Als je in een mooie kerk komt, hoef je geen
katholiek te zijn om de spirituele kracht ervan te voelen.
Hetzelfde geldt voor de muziek. Daarom denk ik dat we de spirituele dimensie van gelijk
welke muziek moeten verdedigen. De esthetische dimensie alleen volstaat niet; het leven
is zowel zintuig als geest en de muziek is, zoals Beethoven zei, de verbinding tussen beide.
Muziek raakt ons als we erdoor getransformeerd worden. Zonder de spirituele dimensie
worden we niet getransformeerd. Dan heb je even plezier, maar het laat je intact. Dat
heeft niets met de perfectie van een uitvoering te maken. Een simpel lied dat je op een
dag zou kunnen horen in een boeddhistisch klooster, kan zo sterk zijn en zo vol geest zitten dat het je onafhankelijk van zijn esthetische schoonheid diep kan treffen. Het heeft
evenmin iets te maken met nostalgie. Ik heb het helemaal niet over een terugkeer naar
het verleden. Muziek is en blijft een middel tot communicatie met de mensen en met de
geestelijke wereld, en die is gericht op de toekomst. Met muziek kun je dromen, je kunt er
beter van worden, ze kan ons gelukkiger maken. Dat maakt haar belangrijk. Ze kan ook
een boodschap van pijn of van het verlies van iemand overbrengen: er is hoop in elke
requiemmis. Er is de hoop dat er een geestelijk leven is en dat onze geliefden die er niet
meer zijn ons kunnen horen. Ik geloof zeer sterk dat menselijke wezens veel nood hebben
aan de dimensie van hoop, tederheid en liefde. In de beste muziek is die te vinden."
Lukas Huybrechts
Dit stuk verscheen in licht gewijzigde vorm in Knack op 19 augustus 1998.
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Selectieve discografie van Spaanse &
Portugese muziek uit de 15de en 16de eeuw

Bartomeu Cárceres & Anonymes ?Me siècle: villancicos
& ensaladas
Montserrat Figueras & La Capella Reial de
Catalunya
Dir. Jordi Savall
ASTREE E 8723

Manuel Cardoso: Requiem & motets
The Tallis Scholars
Dir. Peter Phillips
GIMELL 454 921-2

Nicolaas Gombert en het hof van Keizer Karel
(De Vlaamse Polyfonie: Gombert, non Papa &
Crequillon)
Capella Sancti Michaelis & Currende Consort
Dir. Erik Van Nevel
EUFODA 1165

Francisco Guerrero: Sacrae Cantiones (1555, 1570)
La Capella Reial de Catalunya & Hespèrion XX
Dir. Jordi Savall
ASTREE E8766

Manuel Cardoso & Duarte Lobo

Alonso Lobo: Sacred Music

The Sixteen
Dir. Harry Christophers
COLLINS CLASSICS 14072

The Tallis Scholars
Dir. Peter Phillips
GIMELL 454 931-2

Juan Cornago: Missa de la mapamundi

Duarte Lobo: Requiem for six voices & Missa Vox clamantis

(Secular music of 15th century Spain)
The Newberry Consort & His Majestie's Clerkes
HARMONIA MUNDI 907.083

The Tallis Scholars
Dir. Peter Phillips
GIMELL 454 928-2

Juan del Enzina: Romances & Villancicos, Salamanca

Pierre de Manchicourt

1496
Hespèrion XX
Dir. Jordi Savall
ASTREE 8707

Huelgas Ensemble
Dir. Paul Van Nevel
SONY CLASSICAL SK 62694

Mateo Flecha el Viejo (1481-1553): Las Ensaladas
Huelgas Ensemble
Dir. Paul Van Nevel
SONY CLASSICAL VIVARTE SK 46 699

Mateo Flecha (salades et bombes catalanes) & Juan de
Herrera (Misa de Difuntos, Musique en la Cathédrale
Santa Fe de Bogota)
Camerata Renacentista de Caracas
Dir. Isabel Palacios
K 617 077-2

Nicolas Gombert (c. 1500-c. 1557): Music from the
Court of Charles V
Huelgas Ensemble
Dir. Paul Van Nevel
SONY CLASSICAL VIVARTE SK 48 249
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aas del Milá: Fantasies, Pavanes & Gallard.es
(Valencia, 1536)
Jordi Savall, Andrew Lawrence-King e.a.
ASTREE 8535

Cristóbal de Morales: Officium defunctcrrum & Missa Pro
Defunctis
La Capella Reial de Catalunya & Hespèrion XX
Dir. Jordi Savall
ASTREE E8765

Cristóbal de Morales: Requiem for Philips 11
Gabrieli Consort
Dir. Paul McCreesh
ARCHIV 457.597-2

Diego Ortiz: RecercarLis del Tramt& de Glosas (1535)
Jordi Savall, Ton Koopman, Lorenz Duftschmid,

Rolf Lislevand, Paolo Pandolfo & Andrew
Lawrence-King
ASTREE 8717
Francisco de Pefialosa: The Complete Motets
Pro Cantione Antigua
Dir. Bruno Turner
HYPERION CDA 66574
Philippe Rogier en Spanje
(De Vlaamse Polyfonie: Rogier, de la Hèle, Van
Turnhout, Manchicourt (St Romero)
Capella Sancti Michaelis & Currende Consort
Dir. Erik Van Nevel
EUFODA 1161
Mateo Romero: Muziek aan het Spaanse hof
Guillemette Laurens, mezzo (Sz. Currende
Dir. Erik Van Nevel
CYPRES CYP 3606
Juan Vásquez: Agenda Defunctorum
Capilla Pefiaflorida
Dir. Josep Cabré
ALMAVIVA DS-0122
Tornás Luis de Victoria: Canaca Beatae Maria Virginis
La Capella Reial de Catalunya & Hespèrion XX
Dir. Jordi Savall
ASTREE 8767
Tondis Luis de Victoria: Officium defunctorum (1605)
Gabrieli Consort
Dir. Paul McCreesh
ARCHIV 447.095-2
Tomás Luis de Victoria: Requiem
The Tallis Scholars
Dir. Peter Phillips
GIMELL 454.912-2
Tomás Luis de Victoria: Tenebrae Responsories
The Sixteen
Dir. Harry Christophers
VIRGIN RECORDS 561.221-2
Tomás Luis de Victoria: Tenebrae Responsories
The Tallis Scholars
Dir. Peter Phillips
GIMELL 454 922-2
Al Alva Venid
(Anónimo, Narváez, del Enzina, Ortiz, Vásquez e.a.)
Ensemble La Romanesca
Dir. José Miguel Moreno
GLOSSA GCD 920203

Ave Mans Stella
(Másica de la Catedral de Sevilla, dedicada a la
Virgen Marta (ca. 1470-1550)
Orchestra of the Renaissance
Dir. Richard Cheetham
ALMAVIVA 0115
All Souls' Vespers
(Requiem Music from Córdoba Cathedral, circa 1570)
Orchestra of the Renaissance
Dir. Richard Cheetham
VIRGIN VERITAS 7243 5 45203 2 7
Canciones y Ensaladas
(Flecha & Vásquez)
Ensemble Clément Janequin
Dir. Dominique Visse
HARMONIA MUNDI FRANCE 901.627
Canpner de Gandia
(El Cant de la Sibil.la valenciana)
Capella de Ministrers
EGT 695
El Canpner del Duc de Calabria
Capella de Ministrers
EGT 536
El Carwoner del Duc de Calabria (1526-1554)
La Capella Reial de Catalunya
Dir. Jordi Savall
ASTREE 8582
El Cancionero de la Catedral de Segovia
Ensemble Daedalus
ACCENT ACC 9176D
El Cancionero de la Colombina (1451-1506)
(Másica en el tiempo de Cristóbal Colón)
Hespèrion XX
Dir. Jordi Savall
ASTREE 8763
El Cancionero de Medinaceli (1516-1556)
(Másica en el tiempo de Carlos V)
Hespèrion XX
Dir. Jordi Savall
ASTREE E-8764
El Cancionero de Palacio (1474-1516)
(Másica en la corte de los Reyes Católicos)
Hespèrion XX
Dir. Jordi Savall
ASTREE 8762
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Cancionero Musical de Palacio
(Music of the Spanish Court, 1505-1520)
Ensemble Accentus
Dir. Thomas Wimmer
NAXOS 8.553536
Canto del Cavallero
(selectie vihuelacomposities van Henestrosa,
Fuenllana, Pisador, Cabezón, Valderrábano, Milan (St
uit het Manuscrito de Simancas)
José Miguel Moreno, vihuela
GLOSSA 920101
Devotion to our Iii4y
The Sixteen
Dir. Harry Christophers
COLLINS CLASSICS 15012
Enseiladas
(Flecha, Heredia & Arrauxo)
Hespèrion XX & Studio Musicae Valencia
Dir. Jordi Savall
ASTREE 7742
Folias and canarios
Hespèrion XX
Dir. Jordi Savall
ASTREE E8516
J eudi Saint dans les Espagnes: Feria V in Coena Domini
(extracts from the Maundy Thursday Liturgy in Spain
and its Dominions)
La Colombina
ACCENT ACC 9394-D
Messe de l' Assomption de la Vierge
(Guerrero, Fernandez, Lienas, Heredia en Victoria)
Compabla Musical de las Américas
Dir. Josep Cabré
K. 617024
Music for Don Quixote
(Songs and Dances of Renaissance Spain: Cabezón,
Vásquez, Ortiz, Guerrero, Valderrábano, Ortega ...)
Ana-Maria Rincón & Concordia
Dir. Mark Levy
DERVORGUILLA 103
Music from the time of Colombus
(Cancionero Musical de Palacio (Si. Cancionero
Musical de la Biblioteca Colombina)
New London Consort
Dir. Philip Pickett
LINN RECORDS CDK 007

' (5
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Planys & Llegendes: CanQons de la Catalunya
Montserrat Figueras & La Capella Reial de Catalunya
Dir. Jordi Savall
ASTREE 8758
O Lusitano
(Portugese villancetes, cantigas & romances: Escobar,
Cardoso e.a.)
Gérard Lesne, alto & Circa 1500
VIRGIN RECORDS 759.071-2
Renaissance Music from the Neapolitan Court (1442-1556)
(Van Ghizeghem, Comago, Da Nola, Cabezón,
Valente e.a.)
Hespèrion XX
Dir. Jordi Savall
VIRGIN RECORDS 561.222-2
Spain & the New World
(Renaissance Music from Aragon and Mexico:
Mondéjar, Perialosa, Escobar, Encina, Urrede,
Morales, Lienas, Guerrero e.a.)
The Hilliard Ensemble
VIRGIN RECORDS 561.394-2
Spanish and Partuguese vihuela songs
(Milan, Narváez & Anonymous)
Sara Stowe, sopraan & Matthew Spring, vihuela
CHANDOS 0546
Tears of Lisbon
(Anonymous, Beatriz da ConceiQao & António Rocha)
Huelgas Ensemble, Beatriz Conceicao & António
Rocha
Dir. Paul Van Nevel
SONY CLASSICAL 7464-62256-2
The Voice in the Garden
(Spanish songs and motets 1480-1550: Encina,
Perialosa, Milan, Narváez e.a.)
Gothic Voices, Christopher Wilson, vihuela (St
Andrew Lawrence-King, harp
Dir. Christopher Page
HYPERION CDA 66653
Weltliche Musik im Christlichen undliklischen Spanien
(Hofrausik und Frauenlieder & Sephardische
Romanzen ...)
Hespèrion XX
Dir. Jordi Savall
EMI REFLEXE CMS 7 63431 2
Met dank aan Nicole Van Opstal en Erik Demarbaix

Praetorius
11/1117iPkhandol "Praetorius"

unieke collectie klassieke cd's
muziekpartituren voor
zang - orgel - koor
Partner Centrum voor Vocale Muziek
(de Vlaamse Koorfederatie)

Praetorius' Opera Book & CD Shop

opera en vocale muziek
literatuur
Corner Vlaamse Opera
prentkaarten & posters,
o.a. de `Alamire' collectie.

Korte Lozanastraat 10
B-2018 Antwerpen
tel. : 03 / 216.19.45

Steenhouwersvest 26
B-2000 Antwerpen
tel. : 03 / 232.04.99

Dinsdag tot en met zaterdag
van 9 tot 18 uur doorlopend.

Dinsdag tot en met zaterdag
van 10 tot 18 uur doorlopend.
Zondag van 13 tot 17 uur.

fax: 03 / 448.05.79
e-mail : praetorius@planetinternet.be
De 'huizen' voor klassieke muziek te Antwerpen.

Dag aan dag
za 22/08

zo 23/08

ma 24/08

di 25/08

Sirinu

Gran Duca di

10 u.

11.30 u.

La Caccia

12 u.

Toscana
&
Kinderconcertatelier

13 u.

Workshop

Workshop

Workshop

Jordi Savall

Maria Cristina

Jordi Savall

& Montserrat

Kiehr

Figueras

14 u.

International
Young Artist's
Presentation

15 u.

Ensemble
Lucidarium

19 u.

20 u.

ca. 22 u.
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Inleiding

Inleiding

La Capella Reial

La Colombina

Inleiding

Inleiding

La Capella Reial

Huelgas Ensemble

de Catalunya &

de Catalunya &

Hespèrion XX

Hespèrion XX

Rondetafelgesprek
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Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek

wo 26/08

La Colombina &
Capilla Flamenca

do 27/08

José Miguel
Moren°
&
Kinderconcertatelier

Workshop
José Miguel
Moreno

Workshop
Pedro Estevan

International
Young Artist's
Presentation

International
Young Artist's
Presentation

vr 28/08

za 29/08

zo 30/08

Workshop
Josep Cabré

Workshop
Josep Cabré

Workshop.
Josep Cabré

Vier op 'n Rij

Jacarandá
&
Kinderconcertatelier

Workshop
Josep Cabré

Slotconcert
workshop
Josep Cabré

Workshop
Josep Cabré

La Romanesca

Inleiding

Inleiding

Inleiding

Inleiding

Inleiding

Hespèrion XX

La Capilla
Pefiaflorida

Capella Currende &
Currende Consort

Ensemble
Clément Janequin

The Sixteen

Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek
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Inleidingen op de avondconcerten
De Dry Monnicken (cafetaria van de Stadsbibliotheek)
Pieter en Paulusstraat 7
22 augustus
Sint-Augustinuskerk
Kammenstraat 73
23 - 30 augustus
Elke avond om 19 u.
Gratis toegang voor concertbezoekers

In samenwerking met Muziekactief, Centrum voor Muzikale Vorming en Ontwikkeling Muziekactief
•L

Gastvrouw:
Gastheer:

Nicole Van Opstal, programmamedewerker, VRT Radio 3
Koen Uvin, producer, VRT Radio 3

Programma
Zaterdag, 22 augustus
Nicole Van Opstal
Spanje: een panoramische verkenning van het land en zijn muziek in de 16de eeuw.
Zondag, 23 augustus
Nicole Van Opstal
Spanje, land van passies. De Goede Week en de passietijd.
Maandag, 24 augustus
Koen Uvin
"Ayo visto lo mapamundo": Spanje en de overzeese kolonies. Muziek als exportproduct. De
Missa Philippus II Rex Hispaniae van Bartolomé de Escobedo.
Dinsdag, 25 augustus
Nicole Van Opstal
Spanje en Vlaanderen. Interacties tussen muziek en musici.
Woensdag, 26 augustus
Koen Uvin
"La Folia d'Espagna": over dansen, deuntjes en diminuties. Spaanse 16de-eeuwse populaire
muziek.
Donderdag, 27 augustus
Nicole Van Opstal
Over de vroege polyfonie in Spanje ten tijde van de Katholieke Koningen. Juan de Antxieta:
architect en componist.
Vrijdag, 28 augustus
Koen Uvin
"Triste Esparia": over treurmuziek. Francisco Guerrero, Pierre de Manchicourt, Philippe Rogier
en Mateo Romero.
Zaterdag, 29 augustus
Nicole Van Opstal
Over ensalada's en andere wereldlijke genres.
Zondag, 30 augustus
Nicole Van Opstal
The English Connection. Spaans-Engelse politieke en muzikale contacten.

20
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Rondetafelgesprekken
De Foyer
Bourlaschouwburg
Komedieplaats 18
22-25 & 27-28 augustus DE FOYER
Kannunik Van Gesselzaal
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
26 & 29-30 augustus
Na elk avondconcert
Gratis toegang
Speciale festivalaanbieding: een tweede consumptie gratis op vertoon van uw concertticket.
Om praktische redenen wordt u verzocht uw eerste consumptie onmiddellijk af te rekenen.
M1 AM

WO'
Muziekautief
Mg MI

In samenwerking met Muziekactief, Centrum voor Muzikale Vorming en Ontwikkeling

Geanimeerde gesprekken met uitvoerders, musicologen, muziekcritici, melomanen en het concertpubliek.
Gastmoderatoren:

Programma

Veerle Keuppens, programmamedewerker, VRT Radio 3
Werner Trio, journalist, VRT Radio Nieuwsdienst

(onder voorbehoud van wijzigingen)
Veerle Keuppens

Bart Vonck

Werner Trio

Jordi Savall
Montserrat Figueras

Zondag, 23 augustus

Werner Trio

Josep Cabré
Maria Cristina Kiehr

Maandag, 24 augustus

Veerle Keuppens

Ivo Hermans

Dinsdag, 25 augustus

Werner Trio

Paul Van Nevel

Woensdag, 26 augustus

Veerle Keuppens

Catherine Bott
Graham Dixon

Donderdag, 27 augustus

Werner Trio

Jan Nuchelmans
Jon Bag0és

Vrijdag, 28 augustus

Veerle Keuppens

Erik Van Nevel
Pieter Andriessen

Zaterdag, 29 augustus

Werner Trio

Dominique Visse
Stephan Moens

Zondag, 30 augustus

Veerle Keuppens

Harry Christophers
Eric Antonis

Zaterdag, 22 augustus
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OPTICR:
PROJECTS

Interieurarchitectuur
van ontwerp tot uitvoering
3

Eglantierlaan
SA
2-2020
Antwerpen
Tel. - Pax: 03/825 27 90

GA(I'RONOMIE 01 NIVEAU

Carpe Diens ,

JAN W1R1X
Ni-Kkmk:ere 151 13100 TUNUERgN TEL. 012/23 53 65 FAX 012/23 10 94

Workshops Milsica lbérica
Kloosterzalen
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
23 - 30 augustus
Inschrijving verplicht
Een aparte folder is te verkrijgen in het festivalsecretariaat
In samenwerking met Muziekactief, Centrum voor Muzikale Vorming en Ontwikkeling Muziekactief

JORDI SAVALL & MONTSERRAT FIGUERAS
lezing & workshop Míisica lbérica: van A tot Z

Het festivalthema Másica Ibérica kan niet beter worden toegelicht dan door de dirigent in residence van Laus Polyphoniae 1998 zelf, de Catalaanse musicus Jordi Savall. Zijn uitvoeringen van oude
Spaanse muziek met de ensembles Hespèrion XX en La Capella Reial de Catalunya zijn toonaangevend en werden meermaals internationaal bekroond. Jordi Savall vertelt ons het verhaal van de
Spaanse polyfone muziek. Sopraan Montserrat Figueras brengt enkele zangers de rijkdom van villancico's, romances en tonos humanos bij. De workshop kan ook passief bijgewoond worden.
Zondag, 23 augustus, 13-18 u.
MARiA CRISTINA KIEHR
workshop solozang

De Argentijnse sopraan Marfa Cristina Kiehr is een gevestigde waarde op het vlak van de vocale literatuur uit de Renaissance en de barok. Haar specifiek timbre en haar interpretatie bij de ensembles
Daedalus en La Colombina hebben menig hart veroverd. Haar workshop richt zich op de vocale literatuur uit de 16de en de vroege 17de eeuw met een specifiek accent op de Spaanse muziek. Een workshop waar naast techniek vooral aandacht wordt besteed aan de muzikaliteit en stilistische frasering.
Maandag, 24 augustus, 13-18 u.
JORDI SAVALL
meestercursus interpretatie

Deze meestercursus richt zich in hoofdzaak tot instrumentale ensembles en solisten die bepaalde
stukken willen voorleggen aan Jordi Savall. Spaanse literatuur krijgt de voorkeur maar is geen must.
De jarenlange ervaring van de gambist en dirigent-docent kunnen bijdragen tot het verder uitzoeken van een interpretatie eigen aan een bepaald stuk uit de Renaissance of de barok.
Dinsdag, 25 augustus, 13-18 u.
JOSÉ MIGUEL MORENO
workshop vihuela

De vihuela ontrafelen als het meest raadselachtige en meest autochtone Spaanse instrument, dat is
de bedoeling van de workshop. Als toonaangevend musicus op dit snaarinstrument weet José Miguel
24
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Moreno ons te begeleiden tijdens een tocht waarop zowel een overzicht van het vertrouwde repertoire, de bouw van de vihuela de mano, de historische posities van de hand met de daarbijbehorende
techniek en tenslotte de stilistische interpretatie (diferencia's, glosa's, quiebro's, redobles ...) aan bod
komen. Deze inleiding en initiatie is een aanrader, niet alleen voor "aficionados" van de vihuela,
maar ook voor luitisten, gitaristen en alle mogelijke geïnteresseerden.
Woensdag, 26 augustus 13-18 u.

PEDRO ESTEVAN
workshop Iberische percussie uit de 15de & 16de eeuw

Iberische percussie uit de 15de en 16de eeuw, instrumenten om van te genieten en om oorlog mee te
voeren. Van de "adufe" of tamboerijn uit Granada tot de "txalaparta" of het Baskisch slaghout uit de
vallei van Oyarzun, van de valsgesterride trommels van de Vlaamse regimenten tot de "tejoletas" of
castagnetten van de Madrileense schelmen en zwetsers. Een zuiders verhaal, een brok geschiedenis
die we via beluistering, demonstratie en initiatie leren kennen. De praktijk zal ons confronteren met
de meest gebruikte uitvoeringstechnieken en ons bewuster doen nadenken over het gebruik van slaginstrumenten binnen een bepaald repertoire. Pedro Estevan staat als vertrouwde slagwerker bij
Hespèrion XX en andere gerenommeerde ensembles garant voor een boeiende middag.
Donderdag, 27 augustus, 13-18 u.

JOSEP CABRE
workshop Tomás Luis de Victoria: Officium Hebdomadae Sanctae

Het Officium Hebdomndoe Sanctae uit 1585 van Toms Luis de Victoria staat centraal op het programma van deze driedaagse workshop. De visie van Josep Cabré zal ons dichter brengen bij de
figuur van Victoria, zijn vocale meerstemmige composities en de interpretatie van de partituur. Een
zomerse onderdompeling in de liturgie van de Goede Week, waarbij speciale aandacht wordt
besteed aan de componist als spilfiguur tussen de Renaissance en de barok. Een workshop die openstaat voor actieve zangers en enkele begeleidingsinstrumenten.
Vrijdag, zaterdag & zondag, 28 - 30 augustus
Slotconcert van deze workshop in het kader van de Cultuurmarkt van Vlaanderen op 30 augustus om 12 u.
in de Kapel van het Centrum Elzenveld. Gratis toegang.
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International Young Artist's Presentation Early Music 1998
Kapel
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
25 - 27 augustus
14-18 u.
Toegang 100 BEF per dag
In samenwerking met Muziekactief, Centrum voor Muzikale Vorming en Ontwikkeling Muziekactiel
Met de steun van The British Council & ASLK
The
Bntish
:"* Council

ASLK

BANK + VERZEKERINGEN

Coach IYAP-Early Music 1998: Catherine Bott
Adviescommissie:

Herman Baeten, Bart Demuyt, Jan Nuchelmans en Lieve Schaubroeck

Beoordelingscommissie: Pieter Andriessen (voorzitter), Herman Baeten, Graham Dixon,
Jan Nucheimans en Delma Tomlin
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Medewerkers:

Maarten Beirens, Anne-Marijke De Jong, Karla Jacques
en Suzanne Van Bree

Partners:

Early Music Network London
Festival van Vlaanderen-Antwerpen
Holland Festival Oude Muziek Utrecht
Musica, Vlaams Dienstencentrum voor Muziek
Netwerk voor Oude Muziek Utrecht
York Early Music Festival

Presentatie:

Veerle Keuppens

Coördinator IYAP:

Bart Demuyt

Laus Polyphoniae

Catherine Bott

De Britse sopraan Catherine Bott staat bekend als een van de meest veelzijdige vertolksters van vroege vocale muziek. Zij realiseerde talrijke opnamen, van de originele
versie van de Carmina Burana tot liederen van Joseph Haydn. Zij behoort tot de vaste
kern van het New London Consort, onder leiding van Philip Pickett, maar treedt ook
regelmatig op met ensembles als het gambaconsort Fretwork en het blokfluitconsort
Amsterdam Loeki Stardust Quartet. Zij wordt ook vaak gevraagd door gerenommeerde
dirigenten als Christopher Hogwood, John Eliot Gardiner, Ton Koopman, Marc
Minkowski, in het bijzonder voor de vertolking van barokopera's.
Concerten, opnamen en recitals brachten haar over de gehele wereld. Onlangs nog trad Catherine
Bott op in Japan, de Verenigde Staten en Australië. Dit jaar zong zij verscheidene recitals en concerten in Europa, onder andere met het London Philharmonic Orchestra, en was zij te gast in het
Midden-Oosten met het European Union Baroque Orchestra.
Het concept

Dit jaar staat het Festival van Vlaanderen-Antwerpen al voor de vijfde maal in het teken van de
renaissancemuziek. De afgelopen jaren kon Laus Polyphoniae rekenen op een groeiende belangstelling van een opvallend jong publiek en op een internationale uitstraling. Die internationale weerklank wordt vanaf deze editie voor het eerst kracht bijgezet met de International Young Artist's
Presentation - Early Music. In dit gezamenlijke initiatief van Laus Polyphoniae en Muziekactief,
Centrum voor Muzikale Vorming en Ontwikkeling, werden jonge ensembles geselecteerd voor een
tweedaagse coaching onder leiding van Catherine Bott. De derde dag krijgen ze een podium aangeboden om hun concertprogramma voor te stellen aan het publiek én aan een beoordelingscommissie, waarin afgevaardigden van internationale netwerken voor oude muziek, festivals en radiostations zetelen. Dankzij de steun van The British Council en ASLK krijgt het winnende ensemble
een aanmoedigingsprijs van 50.000 BEF.
Uit de inzendingen van de jonge internationale ensembles die zich specialiseren in muziek van vóór
1600, zijn er acht groepen geselecteerd, waarvan er zich uiteindelijk zeven zullen presenteren. De
musici komen uit de Verenigde Staten, Brazilië, Israël, Hongarije, Duitsland, Frankrijk, GrootBrittannië, Engeland, Nederland en België. Op dinsdag 25 en woensdag 26 augustus komen deze
zeven ensembles aan de beurt om onder de begeleiding van coach Catherine Bott te werken aan
"hoe staat een ensemble op een podium", "wat is er van belang bij de opbouw van een concertprogramma", "hoe moet men de interactie aangaan met het publiek" ... Omdat de Engelse sopraan
Bott reeds een internationale carrière heeft opgebouwd, is zij de aangewezen persoon om bij deze
eerste IYAP-editie de jonge musici met woord en daad bij te staan.
Het is de bedoeling dit nieuwe initiatief tweejaarlijks, afwisselend met de Early Music Network International Young Artist's Competition van York, Groot-Brittannië, te organiseren. De tweede IYAP-editie is dus gepland voor het jaar 2000. Volgend jaar willen wij de Polyphonic Fringe lanceren, een voor Antwerpen - nieuw initiatief dat een podium wil bieden aan internationale amateurensembles en
pre-professionele musici die oude muziek vertolken. Deze Polyphonic Fringe-concerten zijn een verlengde van de free podia die reeds enkele jaren met succes plaatsvonden tijdens Laus Polyphoniae.
Bart Demuyt
Coördinator IYAP-Early Music
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Programma
Dinsdag, 25 augustus
Coaching door Catherine Bott
14 u.

Opening van de International Young Artist's Presentation. Veerle
Keuppens stelt IYAP-Early Music en coach Catherine Bott voor aan
de geselecteerde ensembles en het publiek.

14.10 u.

Voces AEquales
0 Felici
La Primavera
Trigon

Hongarije
België
Nederland
Nederland

zie
zie
zie
zie

p. 39
p. 31
p. 35
p. 37

Elke sessie duurt 50 minuten en is toegankelijk voor het publiek.
Woensdag, 26 augustus
Coaching door Catherine Bott
14 u.

Inleiding op de tweede coachingsessie van de International Young
Artist's Presentation door Veerle Keuppens.

14.10 u.

Landini Consort
Chapelle du Rol
Sospiri Ardenti

Nederland
Engeland
België

zie p. 41
zie p. 29
zie p. 33

Elke sessie duurt 50 minuten en is toegankelijk voor het publiek.
Donderdag, 27 augustus
Presentation
De beoordelingscommissie van deze eerste International Young Artist's Presentation
is samengesteld uit Pieter Andriessen (VRT Radio 3, voorzitter), Herman Baeten
(Musica, Vlaams Dienstencentrum voor Muziek), Graham Dixon (BBC Classical
Music), Jan Nuchelmans (Holland Festival Oude Muziek Utrecht & Netwerk voor
Oude Muziek) en Delma Tomlin (York Early Music Festival).
14 u.

Inleiding en voorstelling van de beoordelingscommissie door Veerle
Keuppens en Catherine Bott.

14.15 u.
14.45 u.
15.15 u.
15.45 u.

Chapelle du Rol
0 Felici
Sospiri Ardenti
La Primavera

zie
zie
zie
zie

Trigon
Voces AEquales
Landini Consort

zie p. 37
zie p. 39
zie p. 41

p. 29
p. 31
p. 33
p. 35

PAUZE
16.30 u.
17 u.
17.30 u.

Er is een korte pauze omstreeks 16.15 u.
De uitspraak van de beoordelingscommissie wordt verwacht rond 18.30 u. Aansluitend is er de
mogelijkheid na te praten met de ensembles en de leden van de commissie.
Ook het publiek kan tijdens deze slotdag zijn voorkeur voor een bepaald ensemble bekend maken.
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Chapelle du Roi
Alistair Dixon (GB)

dirigent

Elizabeth Franklin Kitchen (GB)
Sarah Blood (GB)
Simon Baker (GB)
Richard Poyser (GB)
Mathew Beale (GB)
Nicholas Todd (GB)
David Soar (GB)
Richard Niblett (GB)

sopraan
sopraan
contratenor
contratenor
tenor
tenor
bas
bas

Coaching
Woensdag, 26 augustus 1998, 15 u.
Kapel Centrum Elzenveld

Presentation
Donderdag, 27 augustus 1998, 14.15 u.
Kapel Centrum Elzenveld

Chapelle du Roi

Chapelle du Roi werd opgericht in 1994 door zanger en dirigent Alistair Dixon. Het ensemble heeft zich gespecialiseerd in de uitvoering van religieuze muziek uit de Renaissance.
Hierbij worden twee zaken vooropgesteld. Vooreerst wil het ensemble muziek die lange tijd
verborgen bleef op de planken van archieven en bibliotheken weer onder de aandacht brengen. Ten tweede tracht het renaissancemuziek te herwaarderen tot een repertoire waar
iedereen van kan genieten, door het voor een breder publiek te brengen.
In 1996 zong Chapelle du Roi het integrale werk van Thomas Tallis, gespreid over zes
concerten. Bij het label Signum heeft de groep reeds twee cd's uitgebracht in een reeks
die het integrale werk van Tallis zal bundelen. Het ensemble gaf een succesvol concert op
het festival van York in 1997. Voor dit seizoen staan er
concerten op stapel in Londen, Oxford, Cambridge, op
het Edinburgh Fringe Festival en het Holland Festival
Oude Muziek in Utrecht. Chapelle du Roi werkt
momenteel aan twee nieuwe projecten: het oeuvre van
de vergeten Spaanse aristocraat Don Fernando de las
Infantas en de muziek van componisten die verbonden
waren aan de Engelse Chapel Royal.
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Programma
Thomas Tallis (ca. 1505-1585)
Missa Puer natus est nobis

Gloria
Suscipe quaeso
Philippus de Monte (1521-1603)
Super flumina Babylonis

The Rose and the Pomegranate. Music for Philip and Mary.

1554 was ongetwijfeld een van de meest gedenkwaardige jaren van de Engelse 16de eeuw.
Niet alleen werd het katholicisme hersteld in het land, bovendien werd Engeland toen
verenigd met die andere grote Europese natiebouwer: Spanje. Kort na het huwelijk van
Filips Il en Mary Tudor werd aan Engeland absolutie verleend voor zijn ketterij en verspreidde zich het nieuws dat de Queen en haar prins een zoon en erfgenaam verwachtten.
Filips werd tijdens zijn reis naar Engeland vergezeld door de Capilla Flamenca, onder leiding
van kapelmeester Philippus de Monte. In die periode componeerde De Monte's Engelse evenknie, Thomas Tallis, drie belangrijke werken, alle voor zeven stemmen: twee sopranen, contratenor, tenor, bariton en twee bassen. Deze uitgewerkte en rijke componeerstijl lijkt erop te wijzen dat de Engelse en Spaanse koren op hoogdagen en feestdagen de krachten bundelden.
Indien we ervan uitgaan dat Suscipe quaeso inderdaad uit die periode stamt, zou het kunnen dat dit werk geschreven werd voor de absolutieviering die werd opgedragen onder
kardinaal Pole in november 1554. De mis kan met grotere zekerheid toegewezen worden.
De cantus firmus is gebaseerd op de introïtusmelodie van de derde mis voor Kerstmis, Puer
flatus est nobis. Men kan dus aannemen dat Tallis hiermee reageerde op het nieuws dat
Mary zwanger was, op een manier die zo karakteristiek is voor de diplomatie onder de
Tudors! Een fascinerend aspect van de mis is dat de cantus firmus in ongelijke notenwaarden wordt voorgesteld: de duur van elke noot wordt bepaald door de klinker in de overeenkomstige lettergreep van het introïtus: a = 1 brevis, e = 2 breves, enzovoort.
De dood van Mary en de troonsbestijging door haar halfzuster Elizabeth leidde in
Engeland tot de herinvoering van het protestantisme. Politiek actieve katholieken werden opgesloten of ter dood veroordeeld, maar diegenen die hun geloof meer discreet beleden, liepen minder gevaar - in het bijzonder de lievelingen van het hof zoals Thomas
Tallis en zijn leerling William Byrd. De jonge Byrd heeft Philippus de Monte waarschijnlijk ontmoet in de jaren 1550: in ieder geval kende De Monte Byrd goed genoeg om hem
zijn compositie Super flumina Babylonis toe te sturen, een weelderige achtstemmige compositie op psalm 137 (Hoe zullen wij het lied van de Heer zingen in een vreemd land) een tekst die ongetwijfeld een bijzondere bijklank had na de executie van Mary, koningin
van Schotland, door Elizabeth. Byrd antwoordde Philippus de Monte door hem zijn eigen
zetting van de volgende verzen uit de psalm toe te zenden.
Alistair Dixon
30
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0 Felici
Nadia Bierinckx (BE)
Els Spanhove (BE)
Jan Devlieger (BE)

blokfluit
blokfluit
blokfluit

Coaching

Dinsdag, 25 augustus 1998, 15 u.
Kapel Centrum Elzenveld

Presentation
Donderdag, 27 augustus 1998, 14.45 u.
Kapel Centrum Elzenveld

0 Felici
Het ensemble 0 Felici werd begin 1996 opgericht in Gent met de uitvoering van instrumentale, polyfone muziek op historische blokfluiten als doel. Het repertoire van de groep
omvat muziek uit de Renaissance en de barok. Naargelang van de programmakeuze wordt
de bezetting aangepast en afgewisseld: drie blokfluiten of twee blokfluiten en zang.
De naam 0 Felici verwijst naar het instrumentale werk 0 Felici occhi mei (0 mijn gelukzalige ogen) van Vincenzo Ruffo, naar het gelijknamige vierstemmige madrigaal van Jacob
Arcadelt. Hiermee wordt gezinspeeld op de vroege instrumentale muziek, die oorspronkelijk nog in grote mate schatplichtig was aan de vocale polyfone traditie. Het stuk van
Ruffo werd gepubliceerd in zijn Capricci in musica a tre voci, gedrukt in Milaan in 1564.
Het ensemble verzorgde concerten in de reeks Recitals Jonge Solisten 1997, opgezet
onder de auspiciën en met de medewerking van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen.
In 1998 volgden de leden van het ensemble les bij Michaël Scheck aan het Koninklijk
Vlaams Conservatorium Antwerpen. In de herfstcyclus van het 35ste Festival Musica
Antigua Brugge 1998 is een samenwerking met het vocaal ensemble Che bon eccho
gepland rond de tentoonstelling Memling-Pourbus. Verder is 0 Felici in april 1999 te gast
in de Rode Pomp in Gent, met muziek onder de noemer "Muziek en Macht", werk uit de
tijd van Keizer Karel.
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Programma
Josquin Desprez (ca. 1440-1521)
A l'ombre d'ung buissonet
De tout bien plaine
Ile fantazies de Josk n
Si j'ay perdu
La plus des plus
Mon mary ma diffamée
Tyling (fl. ca. 1450-ca. 1475)
Tandernaken
Jacob Obrecht (ca. 1450-1505)
Tander Naken
Henry VIII (1491-1547)
Tander naken
Vincenzo Ruffo (ca. 1508-1587)
La gamba in basso e soprano
0 Felici occhi mei
La piva

0 Felici occhi mei

Het eerste programmaluik is een selectie uit de wereldlijke werken voor drie stemmen van
Josquin Desprez. La plus des plus is een vrij gecomponeerd chanson. A l' ombre d'ung buisonnet, Mon mary m'a diffamée en Si j'ay perdu zijn daarentegen gebaseerd op een populaire
eenstemmige melodie die dienst doet als cantus firmus. Deze vier chansons worden in het
programma afgewisseld met composities die zonder tekst werden overgeleverd. Ze zijn
ofwel gebaseerd op een polyfoon vocaal model, zoals De tous bien plaine, ofwel volledig
autonome instrumentale werken, zoals Ile fantazies de Joskin. In de zetting van De tous bien
plaine wordt de bovenstem overgenomen uit het oorspronkelijke werk en gecombineerd
met een tweestemmige canon in de overige partijen.
Het Vlaamse volksliedje T'Andernaken op den Rijn kende in de Renaissance veel polyfone
versies. De oudste van de Tandernaken-zettingen is deze van Tyling uit 1450. Het stuk is
een "bassa danza" in een vrij archaïsche stijl. In de versie van Jacob Obrecht bewegen de
twee buitenstemmen heel virtuoos en inventief rond de cantus firmus, die in de middenstem vrij letterlijk wordt weergegeven. De componist maakt gebruik van imitaties, vaak
gebaseerd op motieven uit de volksmelodie. De derde versie is van de hand van Henry
VIII - al dan niet met de hulp van een Vlaams polyfonist aan zijn hof - en getuigt van
een uitzonderlijk vakmanschap.
De drie stukken van Vicenzo Ruffo komen uit de Capricci in Musica a tre voci van 1564,
zijn enige publicatie met instrumentale werken. La gamba en La piva refereren aan populaire dansthema's. Ruffo liet zich in 0 Felici occhi mei inspireren door het beroemde vierstemmige chanson van Arcadelt.
Jan Devlieger
Laus Polyphoniae

Sospiri Ardenti
Julie Comparini (US)
Ellen Delahanty (US)
Daniel Swenberg (US)
Geert Van Gele (BE)

mezzosopraan
blokfluit en sopraan
luit
klavecimbel en blokfluit

Coaching

Woensdag, 26 augustus 1998, 16 u.
Kapel Centrum Elzenveld
Presentation

Donderdag, 27 augustus 1998, 15.15 u.
Kapel Centrum Elzenveld
Sospiri Ardenti

Het ensemble Sospiri Ardenti specialiseert zich in de muziek uit de laat-Renaissance en
de barok. De naam Sospiri Ardenti (gepassioneerde zuchten) is ontleend aan een lied van
Giulio Caccini uit zijn bundel Le Nuove Musiche. Ellen Delahanty en Geert Van Gele
vormen de kern van het gezelschap, dat naargelang van het gekozen repertoire wordt uitgebreid. De leden komen uit New York, Californië, North Carolina en België, en leerden
elkaar kennen tijdens het Amherst Early Music Festival in Massachussets.
Julie Comparini zong bij verschillende Amerikaanse oudemuziekensembles, zoals de American Bach Soloists, Ex Umbris, de Long Beach Opera, de Mannes Camerata en het Philharmonia Baroque Orchestra. Ze beëindigde haar studies "magna cum laude" aan de University of California, Berkeley, waar ze zang studeerde bij Jeffrey Thomas. Vervolgens volgde
ze zang bij Drew Minter en klavecimbel bij Gwendolyn Toth in New York City. Momenteel
studeert ze zang aan de Hochschule fr Knsten in Bremen bij Harry van der Kamp.
Ellen Delahanty studeerde aan het Mannes College of Music in New York, waar ze haar
"masters degree" behaalde voor blokfluit. Ze vervolledigde haar studies met onderscheiding aan de conservatoria van Utrecht, Leuven en Antwerpen. Zang volgde ze bij
Katelijne Van Laethem en Rolande Van Der Paal.
Daniel Swenberg behaalde zijn diploma musicologie aan de universiteit van Washington.
Nadien ging hij zich toeleggen op de luit bij Patrick O'Brien aan het Mannes College of
Music in New York. Voor het schooljaar 1997-1998 werd hem een Fullbright Scholarship
toegewezen voor het verderzetten van zijn studies bij Stephen Stubbs aan de Hochschule
fik Knsten in Bremen. Hij treedt regelmatig op met het Artek Ensemble, de Mannes
Camarata en de Mark Morris Dance Group.
Geert Van Gele studeerde aan de conservatoria van Gent, Antwerpen en Leuven. Hij
behaalde er hogere diploma's voor blokfluit en kamermuziek. Van 1985 tot 1995 was hij
lid van het Flanders Recorder Quartet, Vier op 'n rij. Als
solist treedt hij regelmatig op in binnen- en buitenland.
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Programma
Orazio Vecchi (1550-1605)
So ben mi ch'ha bon tempo

Luca Marenzio
Ahi! Dispietata morte

Luca Marenzio (1553-1599)
Fuggiro tant'Amore

John Dowland (1563-1626)
Would my conceit

Anoniem
Amor' e gratioso

Thomas Morley (1557-1602)
Fantasie La Girandola

Giovanni Domenico da Nola (ca. 1515-1592)
Fuggit' Amore

Anoniem
Lord Wiloughby's Welcome Home

De Italiaans-Engelse connectie in de 16de eeuw

In het 16de-eeuwse Italië kende profane muziek, van madrigalen tot villanella's, canzonetta's en balletti een enorme populariteit. Die reikte zelfs tot buiten de landsgrenzen, met
name tot in het verafgelegen Engeland. Het succes was zo groot dat veel Italiaanse liederen
een Engelse tekst kregen, zoals in de bundel Musica Transalpina, gepubliceerd in 1588.
Enkele Engelse componisten legden zich zelfs toe op het schrijven van liederen in Italiaanse
stijl, met Italiaanse teksten. De expressiviteit en woordschildering van de Italiaanse madrigaalstij1 werd eveneens overgenomen door talrijke niet-Italiaanse componisten.
Villanella's en canzonetta's, zoals die van Giovanni Domenico da Nola en Orazio Vecchi,
waren gewoonlijk geschreven voor drie stemmen en hadden een lichter, humoristisch of
pastoraal thema. So ben mi ch'ha bon tempo is een voorbeeld van een balletto, een werk dat
kan worden gezongen of gespeeld en waarop je ook kan dansen. Het verscheen als eerste
dans in Le Gratie d'Amore, het danstractaat van Cesare Negri (ca. 1535-1604). Hoewel Luca
Marenzio ook luchtigere werken componeerde, zoals Fuggiro tant'Amore, werd hij vooral
bekend als componist van ernstige madrigalen. Die madrigalen hadden zo'n grote invloed
op John Dowland, de Engelse componist van de "lute songs", dat deze laatste naar Italië
reisde om in Rome Marenzio te ontmoeten. Dowland brak zijn reis echter af in Firenze. Hij
en Marenzio zouden elkaar uiteindelijk nooit zien, maar veel van Dowlands liederen zijn in
feite contrafacten van madrigalen van Marenzio. Imitatie was toen immers de hoogste vorm
van vleierij. Zo'n contrafact is Would my conceit, gebaseerd op Ahi! Dispietata morte.
Een populair Engels genre dat zijn oorsprong niet in Italië vond, was de "broadside ballad": strofische verzen die op nieuwe of bestaande melodieën werden gezet. Ze werden
gedrukt op bladen papier (broadsides) en gezongen en verkocht op straat in de stad.
Sommige ballads, zoals Lord Wiloughby's Welcome Home informeerden het volk over het
laatste nieuws of schandalen in binnen- en buitenland. Andere boden morele adviezen,
politieke of religieuze propaganda, satire of zuiver amusement. Lord Wiloughby's Welcome
Home was bijzonder populair en werd geschreven om een Engelse overwinning in de
Engels-Spaanse oorlog uit de jaren 1580 te vieren. Het verscheen in talrijke instrumentale versies, waarvan de klaviervariaties van William Byrd de bekendste zijn.
Ellen Delahanty

Leus Polyphoniae

La Primavera
Clémence Comte (FR)
Maaike Boekholt (NL)
Regina Albanez (BR)
Margit Schultheiss (DE)

blokfluit
viola da gamba
gitaar,
theorbe en luit
harp

Coaching

Dinsdag, 25 augustus 1998, 16 ti.
Kapel Centrum Elzenveld
Presentation
Donderdag, 27 augustus 1998, 15.45 u.
Kapel Centrum Elzenveld

La Primavera

La Primavera bestaat uit musici van verschillende nationaliteiten. Zij studeerden in
Frankrijk, in Duitsland aan de Akademie fUr Alte Musik Bremen en in Nederland aan de
conservatoria van Tilburg, Utrecht en Den Haag. Hun gezamenlijke speciale belangstelling
voor de muziek van het einde van de Renaissance en het begin van de barok deed hen
enkele jaren geleden besluiten een ensemble op te richten. In 1996 en 1997 maakte het
verscheidene concerttournees in Frankrijk en Nederland,
onder andere in het kader van het Jong Netwerk voor
Oude Muziek. Voor 1998 en 1999 staan concerten in
Nederland, Frankrijk (onder andere in de Abbaye de
Royaumont), Duitsland (onder andere in het Festival
Alte Musik Berlin), en Oostenrijk (in de Innsbrucker
Festwochen der alten Musik) op het programma. La
Primavera heeft verschillende radio-opnames gemaakt,
zoals voor De Concertzender en de AVRO. Tijdens het
Van Wassenaer Concours 1996 - het 9de Internationale
Concours voor ensembles Oude Muziek -, kreeg La
Primavera de prijs voor het beste Nederlandse ensemble.
De eerste cd van het ensemble zal binnenkort verschijnen.
Programma
Anoniem (15de eeuw)
Di, perra mora

Claudin de Sermisy (ca. 1490-1562)
Le coeur de vous

flipgn Or117 (ca. 1510-ca. 1570)
Recercada primera
Recercada sequnda

Giovanni Pierluigi da Palestrina
(1525/26-1594) / Giovanni Bassano
Vestiva i colli

Orlandus Lassus (1532-1594) / Giovanni
Bassano (ca. 1550-1617)
11,-;;-11"1111- ling iniir

Pierre Attaignant (ca. 1494-1552)
Tourdion / C'est grand plaisir

Francesco da Milano (1497-1543)
Fantasia

Tielman Susato (ca. 1500-1561/64)
Mon amy

Leus Polyphoniae
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Spanje-Italië-Vlaanderen in het midden van de 16de eeuw

Het programma doet een poging om een kleine doorsnede te maken van het muziekleven
in Vlaanderen, Italië en Spanje in het midden van de 16de eeuw. In Italië zijn de invloeden van de Vlaamse polyfonie nog duidelijk te bespeuren. Zuid-Italië en Sicilië staan
onder Spaanse heerschappij. Niet enkel Venetië, maar ook bijvoorbeeld Parijs, Leuven,
Antwerpen en Nurnberg zorgen als centra van de muziekdrukkunst voor een brede verspreiding van muziekbundels onder professionelen en amateurs.
Na een populaire Spaanse "baile" volgen twee "recercada's" op ostinate "passamezzo"-bassen
uit het tweede boek van Diego Ortiz. Deze componist verbleef in het door de Spanjaarden
bestuurde Napels toen in 1553 met zijn Trattado de glosas de eerste diminutieleer voor strijkinstrumenten in druk verscheen. Orlandus Lassus, een belangrijke vertegenwoordiger van de
vocale polyfonie, creëerde in 1560 met Susanne ung jour een werk dat stof opleverde voor
talrijke bewerkingen. Het werd ook in Spanje en Portugal bewerkt door Antonio de
Cabezón, Manuel Rodrigues Coelho en Francisco Correa de Arauxo. Een diminutie op
Lassus' chanson door Giovanni Bassano, een virtuoze zinkspeler aan de San Marco in
Venetië, komt uit zijn bundel Motteti, Madrigali et Canzoni francese' uit 1591.
Daarna volgt een korte Fantasia van "Il Divino", zoals Francesco da Milano door zijn tijdgenoten genoemd werd. Dit werk is een voorbeeld van de vele tabulaturen die vocale
polyfone werken voor een van de "perfecte" instrumenten trachtten om te zetten of - in
het geval van luitbewerkingen - na te bootsen. Van Claudin de Sermisy, jarenlang vicekapelmeester aan de Chapelle Royale in Parijs, zijn er naast geestelijke werken vooral
heel wat chansons overgeleverd, waaronder Le coeur de vous. Bij de meesters van de contrapuntische meerstemmigheid uit de tweede helft van de 16de eeuw, mag Giovanni
Pierluigi da Palestrina zeker niet onvermeld blijven. Zijn madrigaal Vestiva i colli, dat in
1566 verscheen, bleef jarenlang populair. Het wordt hier uitgevoerd in een bewerking met
versieringen van Bassano, uit zijn reeds vermelde bundel van 1591. De "tourdion" C' est
un grand plaisir (naar een onbekend chanson), die daarna volgt, komt uit een van de vele
bundels die Pierre Attaignant in Parijs drukte. Nagenoeg alle stukken in dit programma
zijn uiteindelijk op vocale muziek gericht, die in die periode een hogere status had dan de
zuiver instrumentale muziek. Zo draagt ook de dans uit het Derde musyck boexken van de
Antwerpse drukker Tylman Susato een titel die duidelijk naar een vocaal werk verwijst:
Mon amy.
Margit Schultheiss
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Trigon
Margot Kalse (NL)
Penny Turner (GB)
Jos Somsen (NL)

mezzosopraan
sopraan
sopraan

Coaching
Dinsdag, 25 augustus 1998, 17 u.
Kapel Centrum Elzenveld
Presentation
Donderdag, 27 augustus 1998, 16.30 u.
Kapel Centrum Elzenveld

Trigon

De leden van het ensemble Trigon ontmoetten
elkaar in de opleiding vroege vocale ensemblemuziek aan het Brabants Conservatorium in
Tilburg. Ze maakten er onder de inspirerende leiding van Rebecca Stewart kennis met de muziek
van bij het ontstaan van de vroegste notatie van
het gregoriaans, volgens de traditie van Laon uit
het begin van de 11de eeuw, tot de bloeitijd van
de organumtraditie die op basis van het gregoriaans in Parijs ontstond tijdens de 12de eeuw. Na
een succesvolle samenwerking richtten zij een
ensemble op dat zich toelegt op de uitvoering van
deze muziekstijlen. De basis hiervoor wordt gevormd door een grondige bestudering en
vergelijking van de oudste bronnen van het gregoriaans, met als uitgangspunt het neumenschrift uit Laon, en van handschriften van het organum. Hiernaast verdiepen zij zich
in het Frans-Latijn en de daaruit voortvloeiende modale zangtechnieken. Zo brengt
Trigon deze fascinerende muziek tot leven.

Programma
gregoriaans
Adorna thalarnum tuum, Sion (antifoon)
organum en gregoriaans
Flodie beata virgo Maria (antifoon)
gregoriaans
Suscepimus Deus (introïtus)
Magnus Dominus (psalm)
organum en gregoriaans
Suscepimus Deus (graduale)
Sicut audivimus (vers)
Laus Polyphoniae 137

Gezangen uit de viering van Maria Lichtmis. 12de en 13de eeuw.

Trigon brengt hier een gedeelte van een groter programma met gezangen uit de liturgie
van Maria Lichtmis. De organa (uit het handschrift Florence, Biblioteca MediceoLaurenziana, Pluteo 29, i, einde 12de eeuw) worden gecombineerd met het gregoriaans
van dezelfde periode, juist ook omdat de organa zijn ontstaan vanuit het gregoriaans, als
improvisaties op langgerekte gregoriaanse melodieën.
Hiertoe hebben de leden van Trigon bronnen van rond de 12de eeuw vergeleken met het
"huidige" gregoriaans, zoals het te vinden is in de Graduale Triplex. Vanuit de Graduale
Sarisburiense uit de 13de eeuw leerden ze bijvoorbeeld de antifoon Hodie beata virgo Maria
kennen, en vonden vervolgens een organum op deze antifoon.
Het feest van Maria Lichtmis bestaat uit drie elementen: de zuivering van Maria, In
Purificatione Sanctae Mariae - waarin volgens het joodse gebruik de vrouw veertig dagen na
de geboorte van haar kind naar de tempel gaat om gereinigd te worden -, de opdracht van
Jezus in de tempel bij Simeon en tenslotte de lichtmis, het gebruik om kaarsen te wijden
en ermee in een processie te lopen als aanvang van de mis, twee gebruiken die werden
overgenomen van een feest ter ere van een Romeinse god in februari.
De confrontatie tussen het vrouwelijke en het mannelijke die in het feest zelf aanwezig is,
wordt in de uitvoering nog aangevuld omdat drie vrouwen muziek zingen die indertijd
door mannen werd uitgevoerd. Wat dit betreft zijn zij dus hedendaags, terwijl ze wel zo
authentiek mogelijk willen zijn qua stijl.
Margot Kalse
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Voces 1Equales
Péter Bárány (HU)
Zoltán Gavodi (HU)
Csaba Gyulai (HU)
András Koncz (HU)
Zoltán Mizsei (HU)
András Demjén (HU)

contratenor
contratenor
tenor
bariton
bariton
bas

Coaching
Dinsdag, 25 augustus 1998, 14 u.
Kapel Centrum Elzenveld
Presentation
Donderdag, 27 augustus 1998, 17 u.
Kapel Centrum Elzenveld

Voces lEquales

Het Hongaarse mannensextet Voces iEquales werd in 1992 opgericht. Op jonge leeftijd
maakten de leden ervan al deel uit van een kamerkoor dat zich specialiseerde in maniëristische muziek. Op een concert tijdens de lente van 1992 traden zij voor het eerst op zonder vrouwenstemmen en met slechts één stem per partij. Zo werd Voces "Scluales geboren.
Aangezien de zes zangers van Voces "Squales volgens de Kodaly-methode werden opgeleid, trachten zij hun Hongaarse benadering van muziek te verenigen met de laatste
trends in het West-Europese oudemuziekcircuit.
Het ensemble nam deel aan het Obrecht Festival en gaf onlangs een concert rond
Johannes Ockeghem in Budapest. Het ensemble was betrokken bij de Palestrina-herdenking in 1994 en maakte een tournee in Duitsland met werk van Orlandus Lassus. Door de
Hongaarse pers werden de zangers geloofd om hun professionalisme en de samenklank
van de zes stemmen. In het buitenland werden vooral hun sensualiteit en betekenisvolle
voordracht geprezen. Zij maakten ook een uitstekende indruk op het free podium van
Laus Polyphoniae 1994.
Voces /.Equales heeft zich als taak gesteld te zoeken naar een nieuwe, aangepaste functie
van oude muziek, in plaats van naar haar authentieke maar niet verifieerbare rol.
Daarom bereidt het programma's voor waarin elk muziekstuk een welbepaalde plaats
inneemt om de boodschap door te geven.

Laus Polyphoniae $9

Programma
Josquin Desprez (ca. 1440-1521)
0 Domine Jesu Christe
Orlandus Lassus (1532-1594)
Benedictio et claritas
Costanzo Porta (1528/29-1601)
Vidi turbam magnam
Orlandus Lassus
Vincenti dabo edere
gregoriaans
Anima mea liquetacta est (antifoon)
Thomas Stoltzer (ca. 1480-1526)
Ave Mans Stella

Een eeuw polyfonie

De drie motetten in het midden van het programma komen uit een concert dat Voces
/Equales samenstelde als een hommage aan Albrecht Drer, een van de bijzonderste kunstenaars uit de geschiedenis. In 1498, exact vijfhonderd jaar geleden, drukte hij zijn
Apocalipsis cum figuris, een reeks van vijftien houtsneden. Geïnspireerd door de ernst en
de actualiteit van dat werk, stelde het ensemble een programma samen met motetten op
teksten uit de Apocalyps. Deze werken van Orlandus Lassus zijn mooie voorbeelden van
de stijl van de componist op latere leeftijd: fijn van structuur en compact van klank,
gecombineerd met de droefheid en sentimentaliteit van een bejaarde, wat het tot een uitmuntend deel van zijn oeuvre maakt. De meer polyfoon gedachte muziek van Costanzo
Porta, met veelvuldige imitaties en slechts vier partijen, evenaart de diepgang van Lassus'
motetten.
Het openingsstuk 0 Domine Jesu Christe werd door Voces Aquales opgenomen in 1997.
Het is ongebruikelijk voor Josquins oeuvre, omdat het onafgebroken vierstemmig is (zonder tussengeschoven duetten) en omdat enkel op het einde korte imitaties voorkomen.
De laatste twee stukken hebben een band met Hongarije. De uiterst dramatische gregoriaanse antifoon is bewaard in een antifonaal uit Pozsony, een van de belangrijkste steden
in het koninkrijk die niet door de Turken werden veroverd (tegenwoordig: Bratislava). De
intieme compositie die het geheel afsluit, is van Thomas Stoltzer, die werd geboren in
Silezië maar leefde in Buda. Hij sneuvelde op het slagveld van Mohacs in 1526, het
beginjaar van de Turkse overheersing in Hongarije.
András Koncz
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Landini Consort
Clémence Comte (FR)
blokfluit
Lara Morris (IL)
blokfluit
Heiko ter Schegget (NL) blokfluit

Coaching

Woensdag, 26 augustus 1998, 14 u.
Kapel Centrum Elzenveld

Presentation
Donderdag, 27 augustus 1998, 17.30 u.
Kapel Centrum Elzenveld

Landini Consort

Het Landini Consort bestaat uit drie blokfluitisten uit Nederland, Frankrijk en Israël die
elkaar ontmoetten aan het Utrechts Conservatorium. Alledrie studeerden zij bij Marion
Verbruggen en Leo Meilink. Een specifieke belangstelling voor muziek uit de 14de, 15de
en 16de eeuw bracht hen in 1991 ertoe het Landini Consort te vormen. Het ontleent zijn
naam aan de 14de-eeuwse Italiaanse componist Francesco Landini. De programma's van
het ensemble omvatten ongeveer zes eeuwen muziekgeschiedenis en bestaan uit vroege
vocale muziek, zuiver instrumentale stukken en werken speciaal gecomponeerd voor drie
blokfluiten vanaf de Middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw.
Het Landini Consort volgde les bij onder anderen Paul Leenhouts, Baldrick Deerenberg,
Benjamin Bagby en Barbara Thomton. Voor 1994 en 1995 werd het ensemble uitgenodigd voor een concerttournee door Nederland in het kader van het Jong Netwerk voor
Oude Muziek. De groep gaf verder nog verschillende concerten in Nederland, Duitsland
en Frankrijk, onder meer in het Festival d'Ambronay. In 1996 en 1997 trad het ensemble
op in Nederland, onder andere voor het Netwerk voor Oude Muziek, in Duitsland en
Frankrijk. Het Landini Consort kreeg een eervolle vermelding tijdens het Internationale
Concours Musica Antigua 1996 van Brugge. Tevens is het ensemble prijswinnaar van het
Kamermuziekconcours 1997 van het Nederlands Impresariaat.

Laus Polyphoniae
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Programma
Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377)
0 livoris feritas
Johannes Ciconia (ca. 1335-1411)
Una Panthera
Anoniem (16de eeuw)
Consort X
Consort IX
I love unloved
Henry VIII (1491-1547)
Tander naken
It love now reigned
Vincenzo Ruffo (ca. 1508-1587)
La gamba in tenore
El pietoso
La gamba in soprano e basso

I love unloved... Musica a tre voci.
Het programma van het Landini Consort is samengesteld uit driestemmige muziek uit de
Middeleeuwen en de Renaissance. 0 livoris feritas is een Latijns motet van Guillaume de
Machaut. Het werk opent met een vrij gecomponeerde introductie waarna het isoritmische compositieschema zich voortzet. De Luikse theoreticus en componist Johannes
Ciconia bracht een groot deel van zijn leven door in Avignon en Noord-Italië. Hij schiep
een nieuwe stijl waarin hij de ritmische subtiliteiten van de Franse Ars Nova combineerde met bepaalde elementen uit de Italiaanse muziek. Deze synthese is terug te vinden in
zijn madrigaal Una Panthera.
Henry VIII was voorbestemd voor een functie binnen de kerk en zodoende werd er in zijn
opvoeding veel aandacht besteed aan muziek. Tander naken is een instrumentale compositie die gebaseerd is op het Vlaamse volksliedje T' Andernaken op den Rijn, dat aan het
begin van de 16de eeuw erg bekend was. Het stuk is de belangrijkste wereldlijke compositie van Henry VIII.
Vincenzo Ruffo componeerde zijn Capricci in musica a tre voci toen hij kapelmeester was
aan de Dom van Milaan. Het zijn de enige zuiver instrumentale werken die we van hem
kennen. Volgens de titelpagina schreef Ruffo ze "a commodo de virtuosi" (voor het plezier
van virtuozen). Bij het componeren van deze werken ging hij vaak uit van destijds populaire melodieën. La gamba in soprano e basso en La gamba in tenore verwijzen duidelijk naar
een dans, een gaillarde waarbij de melodie respectievelijk in de bas, de sopraan en de
tenor gespeeld wordt.
Clémence Comte
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Kinderconcertateliers
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuistraat 45
25, 27 & 29 augustus
Telkens om 12 u., tijdens het lunchconcert
Gratis voor kinderen van vijf tot tien jaar
Gratis kinderopvang tot vijf jaar

Van Verre Zeeën

Wie het ontroerende verhaal van Witfluweeltje en Floris nog niet kent, moet beslist
komen luisteren. Een mooi en erg oud verhaal is het, over koningen, sjeiks en prinsessen,
over het mysterieuze Arabië en verre reizen over zee, over vriendschap en liefde. Een luitspeler, een zangeres en een bruiteur zorgen voor de muzikale omlijsting van het verhaal.
De muzikanten zijn Jan Van Outryve (luit, verteller), Verena Guido (zang) en Norbert
Pflanzer (bruiteur).
Dinsdag, 25 augustus, 12 u.
Feeën, ridders en draken

We keren tijdens dit muzisch project even terug naar de tijd toen draken nog bestonden,
feeën en tovenaars hun magische krachten gebruikten, ridders in harnassen en jonkvrouwen in lange kleden de kastelen bewoonden. Dat was de tijd van de troubadours, die bij
het haardvuur spannende verhalen vertelden over donkere wouden en over reuzen, en er
mooie liederen bij zongen. Wij gaan, zoals de ridders en jonkvrouwen toen, zingen en
dansen, en luisteren naar het verhaal van de troubadour. Docent is Bruno Peeters.
Donderdag, 27 augustus, 12 u.
Spaanse bruiloft

In Spaanse bruiloft maken we samen met het Engelse ensemble Sirinu een reis van
Vlaanderen naar Spanje, een muzikale reis uit de 16de eeuw! We leren oude instrumenten kennen: de schalmei, kromhoorn, luit, draailier, doedelzak, blokfluiten van verschillende grootten, harp, tamboerijn, en andere soorten percussie-instrumenten. De muzikanten van Sirinu laten ons die instrumenten zien, horen, en vertellen er allerlei dingen
rond. Samen met hen leren we ook twee oude dansen. Bruno Peeters vertaalt en vertelt.
Zaterdag, 29 augustus, 12 u.
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Festivalcafé
Liesbeth Van Wijnzaal
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
23 - 30 augustus
11 -17 u.
Toegang gratis
In dit unieke kader en in de prachtige binnentuin kan u rustig van een drankje en een broodje
genieten. Hier vindt u ook de gelegenheid om even bij te praten met andere festivalbezoekers of
met de talrijk aanwezige muzikanten.
Uitgeverij Alamire en Muziekhandel Praetorius bieden hier boeken, partituren en cd's aan.
In de aanpalende vertrekken worden video's met concertopnamen van de VAT vertoond. Het
precieze uurrooster van de Video Club wordt in het Centrum Elzenveld uitgehangen.
PROGRAMMA VIDEO CLUB
Cantus Cëlln o.l.v. Konrad Junghnel
Giaches de Wert, madrigalen
Concerto Italian° o.l.v. Rinaldo Alessandrini
Giaches de Wed, madrigalen
Claudio Monteverdi, Lamento d'Arianna
Concerto Palatino o.l.v. Bruce Dickey & Charles Toet
Concerti ecclesiastici voor de San-Petroniobasiliek in Bologna ca. 1600
Girolamo Giacobbi en Ascanio Trombetti, Motetti accomodati per cantare & far concerti
Currende o.l.v. Erik Van Nevel
Claudio Monteverdi, Laudate Dominum
Claudio Monteverdi, Litaniae de/la Beata Vergina
Orlandus Lassus, motetten voor dubbelkoor
Giaches de Wed, motetten
Hilliard Ensemble
Orlandus Lassus, Requiem
Josquin Desprez, Qui Habitat, canon voor 24 stemmen
Johannes Ockeghem, canon voor 36 stemmen
Huelgas Ensemble o.l.v. Paul Van Nevel
Anoniem, lncipit lamentatio Hieremiae Prophete (ca. 1450)
Mabriano de Orto, lncipit lamentatio (1506)
Antoine Brumel, Missa et ecce terrae motus voor 12 stemmen

De gesprekken aangekondigd in het raam van het radioprogramma "Het Pak van
Sjaalman" moesten helaas worden afgelast.
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La Capella Reial de Catalunya & Hespèrion XX
Jordi Savall

algemene leiding

Montserrat Figueras
Maite Arruabarrena
Elisabetta Tiso
Carlos Mena
Paolo Costa
Lambert Climent
Francesc Garrigosa
Daniele Carnovich

sopraan
sopraan
sopraan
contratenor
contratenor
tenor
tenor
bas

Jordi Savall
Sergi Casademunt
Juan Manuel Quintana
Lorenz Duftschmid
Jean-Pierre Canihac
Alfredo Bernardini
Daniel Lasalle
Josep Borrás
Andrew Lawrence-King
Xavier Diaz
Luca Guglielni
Perdo Estevan

viola da gamba
viola da gamba
viola da gamba
violone
corneto
chirimía
sacabuche tenor
bajón
arpa doppia
vihuela de mano & guitarra
órgano
percusión

Zaterdag, 22 augustus 1998, 20 u.
Sint-Carolus Borromeuskerk

Jordi Savall

Jordi Savall is een beroemdheid, ook buiten de kring van liefhebbers van oude muziek.
Die bekendheid dankt hij grotendeels aan zijn muzikale bijdrage tot de film Tous les
Matins du Monde van Alain Corneau. Dat leverde de film een zevende César op. De cd
met de soundtrack kende in Frankrijk en daarbuiten een ongezien succes, waarmee Savall
bewees dat oude muziek geen elitaire aangelegenheid voor een kleine minderheid hoeft te
zijn.
Maar Jordi Savall is meer dan een begenadigd viola da gambaspeler.
Hij is een van de veelzijdigste muzikale persoonlijkheden van zijn
generatie. Savall is een uitstekend dirigent, een begenadigd leraar en
een scrupuleus wetenschapsman. Bovendien creëerde hij een eigen,
herkenbare stijl. Dit alles maakt van hem een van de koplopers op
het vlak van de herwaardering van de oude muziek.
Jordi Savall werd in 1941 geboren in Igualada bij Barcelona. Op zijn
zesde werd hij lid van een kinderkoor. Later studeerde hij cello aan het
plaatselijke conservatorium. Snel zag hij het belang in van de oude
muziek. Savall ging op zoek naar het zo goed als vergeten repertoire
Laus Polyphoniae
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voor de viola da gamba en naar het muzikale erfgoed van het Iberisch schiereiland. Van
1965 tot 1967 musiceerde hij met het ensemble Ars Musicae van Barcelona onder leiding
van Enric Gispert. Dan ging hij studeren aan de Schola Cantorum Basiliensis in het
Zwitserse Bazel. In 1973 volgde hij daar zijn leraar August Wenzinger op. Savalls eerste
opnamen dateren al van 1970. Van in het begin probeerde hij meesterwerken uit het
repertoire voor de gamba opnieuw bekendheid te geven. De internationale kritiek erkende snel zijn kwaliteiten als solist en als muziekhistoricus.
Met sopraan Montserrat Figueras en andere musici, onder wie Hopkinson Smith en Lorenzo Alpert, stichtte Savall in 1974 het ensemble Hespèrion XX. Muzikale levendigheid
en trouw aan het historische karakter van de gespeelde stukken brachten de groep binnen
de kortste keren aan de spits van de historische uitvoeringspraktijk.
In 1987 keerde Savall terug naar Barcelona. Daar stichtte hij de Capella Reial de
Catalunya, die zich toelegt op muziek van vóór 1800 en zich daarbij baseert op de
schoonheid van de mediterrane stemmen. Twee jaar later volgde Le Concert des Nations,
een orkest dat barokke en klassieke muziek speelt. De muzikanten zijn afkomstig uit
Latijnse landen en bespelen authentieke instrumenten.
Tot de voornaamste cd's van de voorbije jaren, waarop Savall musiceert met Hespèrion
XX, behoren Ludi Musici van Samuel Scheidt, het "portret" Moyen Age & Renaissance,
Fantasias for the Viols van Henry Purcell en Fantasies, Pavanes & Gallardes van Luys
Milán. Met de Capella Reial de Catalunya nam hij onder meer El Canto de la Sibila II, de
Carwoner del Duc de Calabria en Monteverdi's Madrigali, Guerrieri et Amorosi op. Met Le
Concert des Nations realiseerde hij opnames van The Fairy Queen van Purcell,
Beethovens Eroica en de Coriolanusouverture, de Sinfonia para Gran Orquesta van Juan
Crisóstomo Arriaga en Alcione - Suites des airs á joUer van Marin Marais. Voorts speelde
het orkest de door Jacques Rivette geschreven muziek bij de film Jeanne la Pucelle, de opera's La cosa rara van Vicente Martfn y Soler in 1991, L'Orfeo van Claudio Monteverdi in
1993 in het Gran Teatre del Liceu van Barcelona en Il burbero di buon cuore van Martín y
Soler in 1995 in Montpellier.
Van 1995 tot 1997 ondernam Jordi Savall, hetzij als solist, hetzij met zijn ensembles, concertreizen naar Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Brazilië,
Chili, Argentinië, Uruguay, Japan, de Filippijnen, Taiwan en Hong Kong.
Savalls loopbaan overspant weldra een kwarteeuw. Voor zijn prestaties kreeg hij diverse
onderscheidingen. In 1988 werd hij Officier in de orde van Kunst en Letteren van het
Spaanse ministerie van Cultuur. De Generalitat de Catalunya speldde hem de Creu de
Sant Jordi op. In 1992 riep Le Monde de la Musique hem uit tot musicus van het jaar.
Twee jaar later mocht Savall de Super Classique d'Or de RTL in ontvangst nemen. De
zowat honderd cd's die Savall en zijn diverse ensembles opnamen voor Astrée-Auvidis,
werden sinds 1989 zo'n dertig keer onderscheiden met prestigieuze prijzen, waaronder een
Diapason d'Or en de Caeciliaprijs van de Belgische muziekkritiek. Vorig jaar stichtte Jordi
Savall zijn eigen platenmaatschapij Alia Vox.
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Montserrat Figueras

Montserrat Figueras werd geboren in Barcelona in een familie van verstokte muziekliefhebbers. Toen ze nog heel jong was, volgde ze al zangles bij Jordi Albareda. Tegelijkertijd ging ze naar de toneelschool.
Haar ontmoeting en huwelijk met Jordi Savall in 1968 leidden tot een
samenwerking met een erg persoonlijk karakter, waardoor beiden diepgaand beïnvloed werden. Nog datzelfde jaar liet Figueras zich inschrijven aan de Schola Cantorum en aan de Musik Akademie, beide in
Bazel. Ze studeerde bij Kurt Widmer, Thomas Binkley, Andrea von
Rahm en later ook bij Eva Krasznaï.
Montserrat Figueras was nauw betrokken bij de oprichting van Hespèrion XX en bij die
van de Capella Reial de Catalunya. Haar Spaanse repertoire reikt van de Middeleeuwen
tot de 18de eeuw. Ook de Italiaanse en Franse muziek boeien haar. Figueras' persoonlijke
stijl ontstond door de studie van vocale technieken, zoals die zich ontwikkelden vanaf de
tijd van de troubadours tot op het einde van de 17de eeuw. Ook haar kennis van de traditionele Catalaanse zangstijl - en bij uitbreiding die van het hele Iberisch schiereiland en
van de landen om de Middellandse Zee - en haar grondige kennis van de Spaanse religieuze polyfonie droegen het hunne bij.
Figueras gaf concerten in de meeste Europese landen, in de Verenigde Staten, ZuidAmerika, Azië en Australië. Ze nam meer dan vijftig platen op en kreeg onderscheidingen zoals de Edison Klassiek, de Grand Prix de l'Académie du Disque en de Grand Prix de
l'Académie Charles Cros.
Elisabetta Tiso

De sopraan Elisabetta Tiso behaalde een diploma zang aan het Polliniconservatorium in Padua. Ze legde zich toe op de interpretatie van het
lied en van vocale muziek uit de Renaissance en de barok. Haar
leraars waren onder anderen Mery Beverly, Anthony Rooley en René
Jacobs. Tiso volgde geregeld seminaries in het Lichtemberg-instituut
van de universiteit van Darmstadt.
Als soliste gaf Elisabetta Tiso vele concerten in Italië en in andere
landen. Ze nam deel aan festivals voor oude muziek in heel Europa.
Op dit ogenblik werkt Tiso samen met de Capella Reial de Catalunya,
waarmee ze reeds verscheidene platen opnam.
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Maite Arruabarrena

Mezzosopraan Maite Arruabarrena zag het levenslicht in San
Sebastián, de hoofdplaats van Spaans Baskenland. Ze studeerde er aan
het conservatorium en zong bij de Coral Andra Mani de Renterfa.
Terzelfdertijd volgde ze zangles bij Juan Eraso. Ze werd leerling aan de
zangschool van het Orfeón Donostiarra. Nadien vertrok ze naar Italië,
waar ze zich vervolmaakte bij Claude Thiolas.
Arruabarrena geeft niet alleen recitals, maar treedt ook op als operazangeres. Tot haar repertoire behoren Rossini's La Cenerentola en 11
barbiere di Seviglia en Mozarts Le nozze di Figaro, Don Giovanni en Cosi fan tutte.
Carlos Mena

Contratenor Carlos Mena werd in 1971 geboren in Vitoria-Gasteiz in Spanje. Hij vatte
zijn muziekstudies aan in zijn geboorteplaats. In 1992 kreeg hij een beurs van de
Diputación Flora! de Alava om zijn studies renaissance- en barokmuziek voort te zetten
aan de Schola Cantorum in Bazel. Hij werkte er onder leiding van onder anderen René
Jacobs. Daarnaast nam hij deel aan cursussen van zangers als Emma Kirkby. Op dit ogenblik geniet hij een beurs van de Zwitserse regering, die hem moet toelaten zijn studies af
te maken. Sinds enige tijd koestert Mena belangstelling voor middeleeuwse muziek. Hij volgt daarom les bij Dominique Vellard, eveneens
aan de Schola Cantorum Basiliensis.
Carlos Mena maakt deel uit van verscheidene ensembles voor oude
muziek, waaronder de Capilla Petiaflorida, Camerata Iberia, Al Ayre
Espafiol, Laberynthes en vooral de Capella Reial de Catalunya. Als
solist trad hij op met het Orquesta Barocca de Salamanca, met MUsica
Poética Freiburg, het Stadtsorchester Winterthur en het Orfeón
Donostiarra. Met deze ensembles reisde Mena doorheen Europa,
Amerika en Australië. Hij nam deel aan cd-opnamen voor AstréeAuvidis, Kyros, Decca en Accord. Carlos Mena vertolkt ook het
repertoire van de 20ste eeuw, met werken van Stravinski, Britten,
Orff, Bernaoloa en Bernstein.

Paolo Costa

Contratenor Paolo Costa studeerde piano, orgel en zang. Hij legde zich toe op de uitvoering van renaissance- en barokmuziek en werkte samen met gerenommeerde specialisten
als Nigel Rogers, Mery Beverly, Anthony Rooley en René Jacobs. Als solist gaf Costa
recitals in Italië en in het buitenland.
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Hij was te horen in het Gloria en het Salve Regina van Vivaldi, in het
Magnificat en in talrijke cantates van Johann Sebastian Bach, in het
Dixit Dominus van Hándel en in Narcisso van Alessandro Scarlatti.
Costa treedt geregeld op met Hespèrion XX en de Capella Reial de
Catalunya. Hij nam deel aan uitzendingen van de Italiaanse, de
Spaanse en de Franse radio en werkte mee aan platen, die verschenen
bij Fonit Cetra, Tactus, Harmonia Mundi, Astrée-Auvidis en Decca.

Lambert Climent

Tenor Lambert Climent studeerde aan het conservatorium van zijn
geboortestad Valencia. Hij kreeg er les van Marius Van Altena en
Montserrat Figueras. Later was Climent te horen tijdens festivals in
Europa, de Verenigde Staten en Australië. Als solist trad Climent op
met de belangrijkste Spaanse orkesten. Op dit moment doceert hij zelf
vocale techniek en uitvoeringspraktijk voor de Communitat
Valenciana en aan de Orfeón Donostiarra. Hij is stichter en directeur
van de de zangschool Grup de Cambra Luys Milá, waarmee hij werken
van Toms Luis de Victoria op plaat zette.

Francesc Garrigosa

De tenor Francesc Garrigosa komt uit Barcelona en begon op zijn zesde
aan muziekstudies. Hij werd leerling aan de Escolania de Montserrat,
waar hij piano en hoorn studeerde en waar men zijn zangtalent opmerkte. In Barcelona kreeg hij les van Xavier Torra. Rudolf Piemay was zijn
leraar aan de Guildhall School of Music and Drama in Londen. Na het
einde van zijn studies legde Garrigosa zich toe op het recital en de opera. Hij trad op in het
Gran Teatre del Liceu in Barcelona, waar hij als operazanger debuteerde in de rol van
Corrado in Una cosa rara van Vicente Martfn y Soler. Als Tamino in Mozarts Die Zauberffite
was hij te horen in het Zarzuela-theater in Madrid. Sindsdien stond Garrigosa op de planken in de Kammermusiksaal van de Berliner Philharmoniker, het Weense Konzerthaus, in
St John's Smith Square en in de Festival Hall in Londen. Hij nam deel aan opnamen van
Pepita Jiménez van Isaac Albéniz en Una cosa rara.

Daniele Carnovich

Bas Daniele Carnovich komt uit het Italiaanse Padua. Hij studeerde er fluit, compositie
en zang aan het conservatorium. Camovich' belangstelling gaat vooral uit naar het repertoire van de barok. Met ensembles als de Capella Reial de Catalunya, The Consort of
Musicke, Concerto Italiano en Il Giardino Armonico nam hij deel aan festivals voor oude
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muziek. Onder leiding van Jordi Savall, Frans Brggen, Nigel Rogers
en andere beroemde dirigenten werkte hij mee aan talrijke cd's. In
1993 debuteerde Carnovich als operazanger in de rol van Caronte in
Claudio Monteverdi's Orfeo.

La Capella Reial de Catalunya

La Capella Reial de Catalunya is een vocaal en instrumentaal ensemble naar het voorbeeld van de vele koninklijke kapellen die, tijdens de Renaissance en de barok, de grote
meesterwerken uit het profane en religieuze repertoire van het Iberisch schiereiland inspireerden. De groep bestaat uit twintig tot dertig zangers en wordt, naargelang van het
rnuziektijdperk, uitgebreid met instrumenten: viola da gamba, schalmei, sackbut en vihuela voor de 16de eeuw; cornet°, fagot, harp en theorbe voor de 17de eeuw; viool, hobo,
traverso en trompet voor de 18de eeuw.
Het ensemble werd in 1987 door zijn dirigent Jordi Savall opgericht in Barcelona. Alle
leden zijn ofwel vocale solisten of specialiseerden zich op internationaal niveau op hun
instrument. Zij stellen zich in de eerste plaats tot doel de Catalaanse, maar bij uitbreiding
ook de Spaanse muziekgeschiedenis, uit te voeren.
La Capella Reial de Catalunya heeft een heel drukke agenda met concerten en opnamesessies. Het ensemble was reeds te gast op de belangrijkste festivals in Catalonië, Spanje,
Portugal, Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Oostenrijk, Duitsland,
Nederland, Canada, de Verenigde Staten, Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland. De voorbije jaren werden de volgende cd's gerealiseerd: de Missa de Batalla & Missa pro Defunctis
van Joan Cererols, El Cant de la Sibilla 1, de Vespro della Beata Virgine van Claudio
Monteverdi, Villancicos y Ensaladas van Bartomeu Cárceres, de opera Una cosa rara van
Vicente Martín y Soler, het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart, de Sacrae Canciones
van Francisco Guerrero, het Officium Defunctorum & Missa pro Defunctis van Cristóbal de
Morales, de Canticae Beatae Virginis van Toms Luis de Victoria, de Cantigas de Santa
Maria van Alfonso X El Sabio en Carwons de la Catalunya millenZiria, planys i llegendes.
Onlangs verschenen ook nog de Madrigali Guerrieri et Amorosi van Claudio Monteverdi,
El CanQoner del Duc de Caletbria, El Canto de la Sibilla II en het portret Offertorium, waarmee het tienjarig bestaan van de groep werd gevierd. De internationale muziekpers onderscheidde verscheidene van deze opnamen met belangrijke prijzen.
La Capella Reial de Catalunya werkte mee aan de productie van Monteverdi's Orfeo in het
Gran Teatre del Liceu in Barcelona, in een regie van Gilbert Deflo en onder de muzikale leiding van Jordi Savall. De nationale muziekpers riep deze uit tot de beste operaproductie van
het seizoen 1992-1993 in Barcelona. Het ensemble is daarnaast te horen op de klankband
van de films Les Batailies en Les Prisons van Jacques Rivette over het leven van Jeanne d'Arc.
Sinds 1990 ontvangt La Capella Reial de Catalunya een toelage van de Generalitat de
Catalunya. Momenteel kan het ensemble ook rekenen op de steun van Ibéria.
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Hespèrion XX

"Hesperia" is de naam die men in de oudheid gaf aan Italië en het Iberisch schiereiland.
Het Oudgriekse adjectief "hesperio" slaat op iemand die van één van beide schiereilanden
afkomstig is. En "Hesperio" is ook de naam die men gaf aan de planeet Venus wanneer ze
verschijnt in het Westen.
Jordi Savall en zijn vrienden wilden in het begin van de jaren zeventig oude muziek vanuit nieuwe en actuele perspectieven bestuderen. De immense rijkdom van het Spaanse en
Europese repertoire van vóór 1800 fascineerde hen. Daarom stichtten ze in 1974 het
ensemble Hespèrion XX. Dat moest de essentiële aspecten van deze muziek uitdiepen.
Deze "opdracht" vormt al bijna een kwarteeuw het richtsnoer van het ensemble.
In de loop der jaren bracht Hespèrion XX talrijke programma's met tot dan toe onbekende muziek. Savall en de zijnen waren niet alleen te horen op de radio en de televisie,
maar namen ook meer dan dertig platen op. Die verschenen bij labels zoals Astrée, EMI,
Philips en Archiv. Elk jaar onderneemt het ensemble concertreizen doorheen Europa en
naar de voornaamste steden van de Verenigde Staten. Het gaf concerten in Japan,
Canada, Mexico, Venezuela, Argentinië, Uruguay, Chili, Israël, Australië, NieuwZeeland, Hong Kong, de Filippijnen en Taiwan. Hespèrion XX is een graag geziene - en
gehoorde! - gast tijdens festivals, vooral dan die voor oude muziek.
Hespèrion XX stelde programma's samen, zoals Muziek uit de tijd van Cervantes,

Laus Polyphoniae

zaterdag 22 augustus 19981 55

Napolitaanse muziek uit de Renaissance, het Llibre Vermell de Montserrat, Sefardische romances, Cansos de Trobairitz en De Spaanse barok. Daarnaast realiseerde het ensemble monografische opnamen met werk van uiteenlopende componisten zoals Antonio de Cabezón,
Giovanni Gabrieli, Girolamo Frescobaldi, Samuel Scheidt, Tobias Hume, Orlando
Gibbons, Franois Couperin en Johann Sebastian Bach.
Andere vermeldenswaardige programma's van Hespèrion XX zijn de Kunst der Fuge van
Johann Sebastian Bach, de Inrhrimae or Seaver Tears van John Dowland, de Laudes Deo
van Christopher Tye, de Recercadas del Trattado de Glosas van Diego Ortiz, de Romances y
Villancicos van Juan del Encina, alsook de werken van John Jenkins, de Symphonien und
Sonaten van Johann Rosenmller, en een verzameling muziek uit de Spaanse Gouden
Eeuw: de Cancionero musical de Palacio, de Cancionero de la Colombina, de Cancionero de
Medinaceli en religieuze werken van Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero, Toms Luis
Victoria en eveneens Folfas y Canarios. De laatste successen omvatten Fantaisies pour violes
van Henry Purcell, Fantasias, Pavanes i Gallardes van Luys Milán, de Ludi Musici van
Samuel Scheidt en Batalles, Tientos & Passacalles van Joan Cabanilles.
De samenstelling van Hespèrion XX varieert naargelang van de muziek die het ensemble
speelt. Zulke uiteenlopende genres en werken vragen om uitvoerders die virtuositeit aan
een grondige kennis van de periode en de stijl in kwestie paren. Hespèrion XX groeide
dan ook uit tot een internationaal gezelschap dat telkens weer een beroep kan doen op
solisten die tot de besten in hun vak behoren. De authentieke uitvoeringspraktijk is een
huis met vele kamers. Hespèrion XX onderscheidt zich vooral van andere groepen door de
nadruk waarmee de leden hun opinies belijden. Zonder compromissen combineren zij
individuele artistieke creativiteit met groepswerk en zoeken zij naar een dynamische synthese van muzikale expressie, historische en stijlkennis en 20ste-eeuwse verbeelding.
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Programma

Oude romances en Moorse dansen

Religieuze muziek

Anoniem
A veynte y slete de Marco
Pedro Guerrero (ca. 1520-?)
Di perra mora

Francisco Correa de Arauxo (ca. 15761654)
Canto Ilano de la Inmaculada Concepción

uit: Madrid, Casa Ducal de Medinaceli, Bartolomé
March, privéverzameling (Cancionero musical de la
Casa de Medinaceli, ca. 1569)

Anoniem
Tri-q morillac
uit: Madrid, Palacio Reial, Biblioteca, MS 1335
(Cancionero musical de Palacio)

Maten Fletxa (1131 1553)
Dindirindin
uit: Las Ensaladas de Mateo Flecha ..., Praag, 1581

uit: Libre de tientos y discursos de milsica práctica, y
teórica de organo intitulado Facultad orgánica, Alcalá,
1626

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
Ave Maria, gratia plena
uit: Motecta, Venetië, 1572

Antonio de Cabezón (1510-1566)
I lento de Salve Heqina
uit: Hemando de Cabezón, Obras de mtisica para
tecia, arpa y vihuela de Antonio de Cabezón,
Madrid, 1578

Francisco Guerrero (1528-1599)
Duo Soraphim
Muziek aai i hel Hof

Diego Ortiz (ca.1510-ca.1570)
II Re di Spagna: Baja danza
uit: Trattado de u/uNi-is , r1/71re CiaUSUi0C y °tros generos de puntos en la mCisica de violones, Rome, 1553

Anoniem
Ay luna que reluzes
uit: Cancionero del Duque de Calabria, Venetië,
1556

Francisco de la Torre (fl. 1483-1504)
II He di Spagna: Danza alta
uit. Madrid, Palacio Heial, Biblioteca, MS /.2.35
(Cancionero musical de Palacio)

Juan Blas de Castro (ca. 1560-1631)
Desde las torres del alma
uit: Cancionero mUsical y poético del siglo XVII
recogido por Claudio de Sablonara,

uit: Sacrae cantiones, vulgo moteta nuncupata,
Sevilla, /555

Villancicos en Roman escas

Mateo Fletxa
Que farem del pobre Joan
uit: Cancionero del Duque de Calabria. Venetië,
1556

Anoniem
Romanesca & Canarios
Francisco Guerrero
Si la noche haze escura
uit: Cancionero del Duque de Calabria, Venetië,
1556

Bartomeu Cárceres (16de eeuw)
Tau garcó la durundena
uit: Las Ensaladas de Mateo Flecha ..., Praag, 1581

PAUZE
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Licht en schaduw in Spanjes Gouden Eeuw
Profane en religieuze muziek uit de tijd van Filips II

In de 16de eeuw speelden de Spaanse koningen een voorname rol in het Europese
muziekleven. Net zoals Italië en Vlaanderen kende het Iberisch schiereiland een buitengewone muzikale bloei. Binnen- maar ook buitenlandse musici van het hoogste niveau
namen hieraan deel. De komst van een schare Vlaamse componisten, verbonden aan de
koninklijke kapellen van Karel V en Filips II, bepaalde de muzikale luister van de
Gouden Eeuw. Beide vorsten stonden bekend als grote muziekliefhebbers en ontwikkelden een intens mecenaat.
Filips 11 (1527-1598) werd heel zijn leven omgeven door muziek. Kort na zijn geboorte
droeg Nicolas Gombert (ca. 1495-ca. 1560), de grote polyfonist van de kapel van zijn
vader, het motet Diccite in rnagni aan hem op. In maart 1535 richtte Karel V de Casa del
Prfncipe of Huis van de Prins op voor de opleiding van zijn erfgenaam. Ook hier nam het
muziekonderwijs een bevoorrechte plaats in. Net als zijn vader beschikte Filips Il over een
koninklijke kapel met Vlaamse musici. Ze werd geleid door kapelmeesters-componisten
als Philippe Rogier (ca. 1561-1596), Pierre de Manchicourt (ca. 1510-1564), Jean
Bonmarché (ca. 1520/25-1570), Georges de la Hèle (1547-1586) en Mateo Romero
(1575/76-1647). Hun invloed stimuleerde de Spaanse religieuze polyfonie. Deze beantwoordde aan de esthetische opvattingen en de grote godsdienstigheid van de vorst. Zo gaf
het hof van Filips II mee gestalte aan de muzikale avant-garde van de 16de eeuw.
In de religieuze polyfone muziek van deze periode onderscheidt men drie scholen: de
Andaloesische, de Castiliaanse en de Levantijnse. In de Andaloesische school staken
twee grootmeesters, Cristóbal de Morales (ca. 1500-1553) en Francisco Guerrero (15281599), met kop en schouders boven de anderen uit. Zij schreven prachtige gewijde composities, die men in heel Europa bewonderde voor hun harmonische gedurfdheid. In de
Castiliaanse school overtrof Toms Luis de Victoria (1540-1611) tijdgenoten als
Bartolomé de Escobedo (ca. 1510-1563) en Juan Escribano (ca. 1478-1557). Victoria's
composities getuigen van een onovertroffen expressiviteit. In Catalonië en Valencia tenslotte verwierven vooral Sebastián Aguilera de Heredia (ca. 1565-1627), Pedro Ruimonte
(ca. 1570-na 1618) en Pere Alberch Vila (1517-1582) bekendheid.
De eveneens grote bloei van de profane muziek in het Spanje van de 16de eeuw houdt
verband met de literatuur van die periode. De profane polyfonie kende een uitzonderlijke
ontwikkeling. Dat was de grote verdienste van componisten als Juan Vásquez (ca. 1510ca. 1560) en Francisco Guerrero (1528-1599) die ontelbare villancico's en canciones
schreven. Men nam hun werk op in vaak anonieme cancionero's, waaronder de
Cancionero musical de la Casa de Medinaceli.
Nog belangrijker was de instrumentale muziek. De getokkelde snaarinstrumenten (luit,
vihuela en harp) en de klavierinstrumenten (klavecimbel en orgel) inspireerden een hele
schare Spaanse instrumentisten. Uit het standaardrepertoire blijkt dat het belang van de
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bewerkingen van vocale polyfone werken afnam ten voordele van de ontwikkeling van
een eigen idioom voor elk instrument. De fantasfa's, tiento's en ricercares uit de rijke verzamelingen voor klavier, harp of vihuela illustreren het bereikte technische niveau.
Onder de klavierspelers onderscheidden zich Juan Bermudo (ca. 1510-ca. 1565), Toms
de Santa Marfa (?-1570), Bemardo Clavijo del Castillo (ca. 1549-1626) en bovenal
grootmeester Antonio de Cabezein (1510-1566). Deze laatste was de officiële organist van
Filips Il en genoot als contrapuntist bekendheid in heel Europa. Nog groter was de productie van composities voor de vihuela, verzameld in een tiental bundels. Luys Milán (ca.
1500-ca. 1561), Luys de Narváez (fl. 1530-1550), Alonso Mudarra (ca. 1510-1580),
Enríquez de Valderrábano (fl. 1540-1560), Diego Pisador (1509/10-na 1557), Miguel de
Fuenllana (begin 16de eeuw-na 1568) en Esteban Daza (fl. 1575) ontpopten zich tot grote
vernieuwers van de praktijk van de variaties en de instrumentale "glosa". Deze techniek
wordt uitgebreid belicht in het tractaat Trattado de glosas, gepubliceerd in Rome in 1553,
van Diego Ortiz (ca. 1510-ca. 1570) uit Toledo. In de tweede helft van de 16de eeuw nam
de belangstelling voor de vihuela geleidelijk af en moest het instrument plaats maken
voor de Spaanse gitaar.

Viktor Bernard e hij os n.v.
Zirkstraat 34 - B-2000 Antwerpen
Tel.: (03) 232.92.13 - Fax (03) 231.96.16

Huis "De Gulde Handt"
Vroegere Zoutbeurs - Nu "El Valenciano"
Invoerders van: Spaanse wijnen, likeuren, konserven en specialiteiten
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A veynte y siete de Margo
A veynte y siete de Margo
la media noche seria
en Barcelona la grande
grandes llantos se hazian.

Op 27 maart,
rond middernacht,
hoorde je in het grote Barcelona
veel jammerklachten.

Los gritos llegan al cielo,
la gente se amorrecia
por Don Manrrique de Lara
que deste mundo partia.

De klachten stegen hemelwaarts,
de mensen treurden
om Don Manrrique de Lara,
die het ondermaanse verlaten had.

Muerto lo traen a su tierra
donde bivo sucedia;
su bulto lleva cubierto
de muy rica pedreria,

Dood dragen ze hem naar het grondgebied
dat hij tijdens zijn leven had geërfd;
op zijn lichaam ligt een doek
met kostbare edelstenen.

cercado d'escudos d'armas
de real genalogia,
de aquellos altos linages
donde aquel schor venia.

Wapenschilden staan rondom hem,
met wapens van het koningshuis,
van die edele families
waar deze heer uit voortkwam.

Con él salen aiwbispos
con toda la clerezia.
Cavalleros traen sus andas,
duques son su compatiia,

Aartsbisschoppenen, alle geestelijken
vergezellen hem op zijn uittocht.
Ridders dragen zijn stoffelijk overschot,
hertogen vergezellen hem.

llóralo el rey y la reyna
como aquel que les dolfa,
llora roda la corte,
cada qual quien ms podia.

De koning en de koningin treuren om hem,
als om iemand om wie zij veel verdriet hebben.
De hele hofhouding treurt;
ieder huilt zo hard hij kan.

Quedaron todas las damas
sin consuelo ni alegria;
cada uno de los galanes
con sus lágrimas dezia:

Alle dames bleven achter
zonder troost en vreugde,
iedere jongeman
zei, in tranen:

"El mejor de los mejores
oy nos dexa en este dia;"
hizo honra a los menores,
a los grandes demasia,

"De allerbeste verliet ons
én de wereld, vandaag;
de nederigen eerde hij
en de groten nog meer,

parecia al duque su padre
en todo cavalleria;
sólo un consuelo le queda
a el que ms le queria,

hij leek op zijn vader, de graaf,
hoffelijk in alles;
er blijft maar één troost
voor hem die hem boven al beminde:

que aunque la vida muriese
su memoria quedaria
Parecióme Barcelona

dat, hoewel zijn lichaam stierf,
de herinnering aan hem voortleeft.
Barcelona deed me denken
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a Troya quando se ardía.

aan het brandende Troje.

Tres morillas

Tres morillas m'enamoran
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

Ik werd verliefd op drie moorse meisjes,
in Jaén:
Axa en Fátima en Marién.

Tres morillas tan garridas
yvan a coger olivas,
y hallávanlas cogidas,
en Jaén.
Axa y Fátima y Marién.

Drie zeer mooie moorse meisjes
gingen olijven plukken,
en ze merkten dat ze al geplukt waren
in Jaén,
Axa en Fátima en Marién.

Y hallávanlas cogidas.
y tomavan desmaídas
y las colores perdidas.
en Jaén,
Axa y Fátima y Marién.

En toen ze merkten dat ze al geplukt waren,
keerden ze afgemat terug,
met bleek gelaat,
in Jaén,
Axa en Fátima en Marién.

Tres mol-kas tan knanas
yvan a coger marwanas
Y hallávanlas cogidas
en Jaén.
Axa i Fátima y Marién.

Drie zo mooie moorse meisjes,
gingen appels plukken,
en merkten dat ze al geplukt waren,
in Jaén.
Axa en Fátima en Marién.

Dindirindin
Ande, pues, nuestro apellido,
el tafier con el cantar
concordes en alabar
a Jesás rezién nascido.
Dindirindín, dindindin
Bendito el que ha venido
a libramos de agonía,
Dindirindín, dindindin
Bendito sea este día
que nasció el contentarniento.
Remedió su advenimiento
mil enojos.
Dindirindín, dindindin
Benditos scan los ojos
que con piedad nos miraron
y benditos, que ansí
amansaron tal fortuna.

Komaan,
Laat ons allen samen
Met spel en zang
De nieuwgeboren Jezus loven.
Dindirindin, dindindin
Geloofd zij hij die gekomen is
Om ons te bevrijden van de dood,
Dindirindin, dindindin
Geloofd zij deze dag
Waarop de blijdschap geboren is.
Zijn komst heeft
Duizend kwalen genezen.
Dindirindin, dindindin
Gezegend zijn de ogen
Die met vroomheid naar ons hebben gekeken
En gezegend zij die zo
Ons lot hebben verlicht.

Ay luna que reluzes

Ay luna que reluzes
Toda la noche m'alumbres.
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Licht me de hele nacht bij.
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Ay luna tan bella
Alámbresme a la sierra;
Por do vaya y venga!
Ay luna que reluzes.
Toda la noche m'alumbres.

0, wonderschone maan,
Licht mij bij op weg naar de bergen;
Waar ik ook maar ga.
0 maneschijn,
Licht me de hele nacht bij.

Desde las torres del alma
Desde las torres del alma,
cercadas de mil engarios,
al dormido entendimiento
la razón está Ilamando.

Vanaf de wachttorens van de ziel,
omsingeld door duizend misleidende beelden,
doet de Rede een oproep
aan het ingeslapen verstand.

Alarma, alarma, guerra, desengaáos,
que me lleva el amor mis verdes arios.

Alarm, te wapen, oorlog, ontgoocheling,
de liefde ontneemt mij mijn jonge jaren!

Dicen que le ha dado suerio
la voluntad de Belardo
con la yerva de unos ojos
tan hermosos como falsos.

Ze zeggen dat Belardo's wil
hem in slaap gesust heeft,
door de betovering van een paar ogen
die even mooi als vals zijn.

Alarma, alarma, guerra, desengafios,
que me lleva el amor mis verdes arios.

Alarm, te wapen, oorlog, ontgoocheling,
de liefde ontneemt mij mijn jonge jaren!

Ave Maria, gratia plena
Ave Maria, gratia plena.
Dominus tecum:
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui
Jesus Christus.

Gegroet, Maria, vol van gratie,
de Heer is met u.
Gezegend zijt gij onder de vrouwen
en gezegend de vrucht van uw schoot,
Jezus Christus.

Sancta Maria, mater Dei,
ora pro nobis,
peccatoribus nunc,
et in hora mortis nostrae,
Amen.

Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons,
zondaars, nu
en in het uur van onze dood.
Amen.

Duo Seraphim
Duo Seraphim clamabant
alter ad alterum:
Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Plena est omnis terra gloria eius.
Tres sunt qui testimonium dant
in coelo:
Pater, Verbum,
et Spiritus Sanctus,
et hi tres unum sunt.
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Twee Serafs riepen
elkander toe:
Heilig, heilig, heilig,
de Heer, de God der heerscharen.
Heel de aarde is vol van zijn roem.
Drie zijn er die getuigenis afleggen
in de hemel:
de Vader, het Woord
en de Heilige Geest
en deze drie zijn één.
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Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Plena est omnis terra gloria eius.
Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto:
Plena est omnis terra gloria eius.
Amen.

Heilig, heilig, heilig,
de Heer, de God der heerscharen.
Heel de aarde is vol van zijn roem.
Glorie aan de Vader, en de Zoon
en de Heilige Geest.
Heel de aarde is vol van zijn roem.
Amen.

Que farem del pobre Joan
iQue farem del pobre Joan!

Wat gaan we doen met de arme Joan?

Sa muller se n'es amada
iLloat sia Deu!
iA hont la n'irem a sercar?

Zijn vrouw is er vandoor
God zij geloofd!
Waar zullen we haar gaan zoeken?

A l'hostal de sa vehina
iLloat sia Deu!
Y digou le meu vehi,

We zullen naar haar buurvrouw gaan
God zij geloofd!
En zeg eens, m'n buurman,

zma muller, si l'haveu vista?

iLloat sia Deu!
Per ma fe, la meu vehi,

Heb je mijn vrouw gezien?
God zij geloofd!
Potverdorie, m'n buurman,

tres jorns ha que no l'he visto
iLloat sia Deu!
Esta nit ab mi sopá

Het is al drie dagen geleden dat ik haar gezien heb.
God zij geloofd!
Deze avond heeft ze bij mij gegeten

Y en tant s'es transfigurada
iLloat sia Deu!
Ell se'n tomá a son hostal!

En ze is helemaal veranderd
God zij geloofd!
Ze is dan naar huis weergekeerd

trobá ses infants que ploren
iLloat sia Deu!
No ploreu; los meus infans

Vond haar kinderen in tranen
God zij geloofd!
Ween niet meer, kinderen

Oh, mala dona reprovada
iLloat sia Deu!

Oh, slechte verworpen vrouw
God zij geloofd!

Si la noche haze escura
Si la noche haze escura
y tan corto es el camino,
iConio no venfs, amigo?

De nacht bracht toch duisternis,
En de afstand is maar heel klein,
Waarom kom je dan niet, vriend?

Házeme bivir penada
y muéstraseme enemigo:
2Como no venis, amigo?

Middernacht is al voorbij
En hij om wie ik lijd komt niet.

La media noche es pasada
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y el que me pena no viene.
Mi desdicha lo detiene,
Que nawi tan desdichada!

Waarom kom je dan niet, vriend?
Mijn ongeluk houdt hem tegen,
Ik werd voor het ongeluk geboren!

Tau gar95 la durundena
Tau gar0 la durundena
tau gar0 la durundó
e tan hillot, la durundó.

Uw jongen, la durundena
uw jongen, la durundo
en uw zoon, la durundo.

Tau garcó la durundena
tau Jesá la durundó
e tan hillot, la durundó.

Uw jongen, la durundena
uw Jezus, la durundo
en uw zoon, la durundo.

tan chiquet e tan polit
com t'és nat aquesta fit.
Lucifer será scamit
tot l'infem n'haurá gran pena.

Zo klein en zo schattig
is hij die nacht geboren.
Het zal Lucifer spijten
en de hele hel zal erom rouwen.

Los angeus n'an gran plausir,
vent complit nostre deusir
que l'alt cel s'a de fomir
de gascons per bella strena.

De engelen voelen een grote vreugde
door ons verlangen vervuld te zien
en de hemel moet voor jongens zorgen
voor deze première.

0 Jhesás e com miráveu
com los angelets baylavan
dant en l'ayre,no tombaven
ni cayen en l'arena.

Oh, Jezus, je keek
hoe de engeltjes dansten
in de lucht, zonder te vallen
of in het zand te stuiken.

I ab ses veus tan angelines
rausonaven les maytines
e tocaven les orguines
tot cantant ab veu gran plena.

En met hun hemelse stemmen
luidden de klokken
en speelden de orgeltjes
en ze zongen zonder ophouden met hun krachtige
stemmen.

E sonaven tots acords
ab rebequins e manacors
y ab veus autes grans e forts
dansaven l'hauta serena.

En alle akkoorden weerklonken
van rebabs en monochorden
en met hoge, diepe en krachtige stemmen
dansten ze op het altaar.

Tot ensemps Ii fan la xiera
en esta fit plazentiera
davant la Vergen partiera
que trau lo mee de cadena.

Allemaal samen vieren ze hem
in deze plezierige nacht
voor de Maagd die baart
en de wereld van haar ketens bevrijdt.

Tau gra0 la durundena
tau gargó la durundó
e tan hillot, la durundó.

Uw jongen, la durundena
uw jongen, la durundo
en uw zoon, la durundo.
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La Caccia
Patrick Denecker algemene leiding
Elisabeth Schollaert
Mirella Ruigrok
Patrick Denecker
Gunter Carlier

pommer
pommer
pommer
trombone

Zondag, 23 augustus 1998, 11.30 u.
Sint-Carolus Borromeuskerk
In samenwerking met het Artiestenfonds Stichting Koningin Elisabeth

Patrick Denecker

Patrick Denecker behaalde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in
Antwerpen diverse eerste prijzen en een hoger diploma blokfluit. Hij studeerde bij Kees
Boeke in Amsterdam en volgde interpretatiecursussen bij onder anderen Jos Van
Immerseel en Jordi Savall. Denecker won prijzen in diverse internationale wedstrijden
voor oude of hedendaagse muziek. In 1989 behaalde hij de prijs van de Vlaamse
Gemeenschap voor de interpretatie van hedendaagse Vlaamse muziek.
Het repertoire van Patrick Denecker reikt van de muziek van de Middeleeuwen en de Renaissance over de barok en de vroegromantiek tot composities van nu. Hij was te gast bij de
Filharmonie van Antwerpen, het Brabants Orkest, de Camerata Madrid, Concerto Armonico
Budapest, de Beethoven Academie en het Orchestre de la Chapelle Royale de Paris.
Denecker concerteert met verscheidene ensembles voor oude muziek, zoals het Ricercar
Consort, het Antwerps Blokfluit Consort en Le Nouveau Concert. Hij trad op tijdens het
Festival van Vlaanderen, het Festival de Wallonie en in Nederland, Frankrijk, Spanje,
Duitsland, Finland, Zwitserland en Engeland. In 1984 nam hij deel aan het Encontro de
Musica Antiga in Brazilië.
In 1995 richtte Patrick Denecker het ensemble La Caccia op. Hiermee brengt hij muziek
van de late Middeleeuwen en de Renaissance. Voorts houdt hij zich bezig met het repertoire voor de csakans, een blokfluittype dat uitermate populair was in het
Wenen van de vroege 19de eeuw. Er
werden veel virtuoze werken voor dit
instrument geschreven in de bekende
salonstijl van die tijd. Patrick
Denecker maakte talrijke cd-opnamen
voor Ricercar en was te horen op
Radio 3 en RTBF 3.
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La Caccia

La Caccia ontstond in 1995. Patrick Denecker stichtte het ensemble met de bedoeling
muziek uit de late Middeleeuwen en de Renaissance uit te voeren. Er stonden hem thematische programma's voor ogen, die de toehoorder een idee zouden geven van een componist, de muziek van een bepaalde streek, of een genre. Dat is meteen de reden waarom
het aantal musici en zangers dat aan de concerten van La Caccia deelneemt sterk schommelt.
Tot nu toe verwezenlijkte de groep programma's met muziek uit het zogenaamde
Montecassino-manuscript en uit het Aragonese koninkrijk Napels. Tijdens het Festival
van Vlaanderen bracht La Caccia een bundel chansons van Benedictus Appenzeller, een
leerling van Josquin Desprez. Vorig jaar volgde het concert Vita et Fortuna met "biografische" muziek uit de tijd van Johannes Ockeghem. La Caccia werkte mee aan verscheidene cd-opnamen. Momenteel concipieert het ensemble programma's met muziek van de
hofkapel van de Habsburgers. Denecker en de zijnen bereiden opnamen voor van muziek
uit Antwerpse drukken en van het repertoire van de Antwerpse stadsspeellieden.
Tenslotte diept La Caccia de alta-capellabezetting uit. Het gaat om de combinatie van
riet- en koperblazers - schalmei, pommer, trombone en dulciaan - die erg geliefd was aan
de hoven van de 15de eeuw en die in de 16de-eeuwse steden allerlei feestelijkheden
opluisterde.
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Programma
Cristóbal de Morales (ca. 1500-1553)
Ecce virgo concipiet
uit: Sevilla, Archivo de la Catedral, MS 1

Jacobus Clemens non Papa (ca. 1510 - ca. 1555)
Justempus
uit: Lerma, Archivo San Perdo, MS ss.

Toms Luis de Victoria (1548 -1611)
Vera languores nostros ipse tuut
uit: Motecta, Venetië, 1572

Johannes Ghiselin (eerste kwart 16de eeuw)
La Spagna

Francisco Guerrero (1528 -1599)
Ojos claros y serenos
uit: Canciones y villanescas espirituales, Venetië, 1589

Cristóbal de Morales
Signum crucis mirabile
Mimdles Htspani, Venetië, 15/13

Cristóbal de Morales
Peccantem me quoditie
uit: Valladolid, Archivo de la Parroquia de Santiago

Tomas Luis de Victoria
Gaudent in coelis animae Sanctorum
uit: Motecta, Rome, /585
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Artiestenmis

In het begin van de 17de eeuw stelde de hertog van Lerma, Francisco Gómez de Sandoval
(1553-1618), een kleine groep musici samen. Zij vormden de aanzet tot wat zijn hofkapel
zou worden. Het verrassende aan de keuze van de hertog was dat het niet ging om zangers, maar om instrumentalisten: een bajon- of fagotspeler, een altschalmeispeler en twee
trombonisten. Bij de verdere uitbouw van de muziekkapel bleef de instrumentale muziek
een belangrijke plaats bekleden, hoewel gezongen religieuze muziek, naar de gebruiken
van de tijd, toch voorrang had. De interesse van de hertog voor instrumentale muziek is
meer dan een voetnoot in de geschiedenis van de Spaanse muziek, gezien zijn invloed aan
het koninklijke hof.
Francisco Gómez de Sandoval ging de geschiedenis in als de corrupte en op vele vlakken
incompetente adviseur en eerste minister van Philips III van Spanje. Die functie bekleedde
hij van 1598 tot 1618, het jaar dat hij in ongenade viel. Maar de hertog was ook een kunsten muziekliefhebber én hij beheerde de koninklijke financiën, wat verklaart waarom zoveel
Spaanse muziekdrukken uit de vroege 17de eeuw aan hem zijn opgedragen. Op dat ogenblik
was Mateo Romero (1575/76-1647), geboren Mathieu Rosmarin, de nieuwe kapelmeester
van het Spaanse hof. Deze laatste "Nederlander" aan het hoofd van de Capilla Flamenca twee jaar na zijn ontslag versmolt het ensemble met de Capilla Espariola - was een meester
in de meerkorige polyfonie. Tegelijk introduceerde hij de Italiaanse "stile nuovo", met uiteraard de komst van de basso continuo, aan het Spaanse hof.
Voor zijn eigen hof verkoos de hertog van Lerma de muziek van Spaanse en Nederlandse
polyfonisten van het einde van de 16de eeuw - muziek die toen al een generatie oud was.
Het hof van de hertog omvatte niet alleen een paleis, maar ook een collegiale kerk, vijf
kloosters en enkele burgerlijke voorzieningen. Religieuze polyfone muziek was vooral te
horen in de collegiale kerk van San Pedro. Oorspronkelijk was dat een eenvoudige
parochiekerk in de buurt van het paleis, maar vanaf 1601 werd ze aanzienlijk vergroot. In
1603 maakte paus Clemens VIII er een collegiale kerk van. Vanaf 1607 liet de hertog er
een kwartet van instrumentalisten hun intrek nemen. Pas enkele weken later werden zangers en een organist aangetrokken en bracht men de getalsterkte van de kapel op elf. Een
jaar later nam de hertog nog een extra instrumentalist in dienst.
De muziek van de San Pedro is vooral bekend uit twee handschriften. Ze waren speciaal
voor de instrumentalisten bedoeld. Eén ervan berust nog steeds in de kerk. In dit laatste
manuscript staan composities van Philippe Rogier (ca. 1561-1596) die uit geen enkele
andere bron bekend zijn. De aanwezigheid van Rogier, de belangrijkste hofcomponist van
het einde van de 16de eeuw, is gezien de functie van de hertog geen verrassing. Stijl en
inhoud van het handschrift doen trouwens vermoeden dat het op vraag van de hertog
samengesteld werd in het hofscriptorium in Madrid. Andere bekende componisten die
men tot dusver kon identificeren, zijn Philippus de Monte (1521-1603), Josquin Desprez
(ca. 1440-1521), Orlandus Lassus (1532-1594), Thomas Crequillon (1480/1500-1557),
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525/26-1594) en Philippe Verdelot (1470/80-v66r
1552).
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De herkomst van het andere manuscript is niet zo duidelijk. Waarschijnlijk is het door
een van de musici uit een andere kerk - wellicht de kathedraal van Palencia - meegebracht. Archiefstukken en muziekhandschriften uit León en Palencia wijzen uit dat de
taak van de instrumentalisten in een kathedraal - en daarom wellicht ook in San Pedro -,
het soort muziek dat ze speelden en de momenten in de liturgie waarop men hen inzette,
gelijkaardig waren. Aan de ene kant brachten ze muziek ten gehore, specifiek voor het
feest van de dag, zoals psalmzettingen en hymnes. Het was de maestro di capella die deze
koos, wat de deelname van de zangers inhield. Aan de andere kant was er "vrij" te bepalen muziek, gekozen door de muzikanten zelf. Het "colla parte" spelen, waarbij de instrumentalisten de zangstemmen verdubbelen, komt zelden voor in de aanwijzingen die voor
de uitvoeringen zijn teruggevonden. Liturgische onderdelen voerde men in principe alternatim uit: een strofe of tekstdeel door het koor, het volgende door de instrumenten, of
omgekeerd.
Dergelijke "vrije" composities vormden in de Italiaanse kerken van die periode een vast
onderdeel van liturgie en officie. De "canzone francese" en de religieuze "concerti" vervingen op het einde van de 16de eeuw soms zelfs vaste liturgische stukken. De geest van
de Contrareformatie liet in Spanje wel iets minder vrijheden toe, maar niettemin was de
trend daar vrijwel dezelfde. Het bewaarde repertoire toont ook aan dat men zowat elk
genre geschikt achtte om de liturgie met instrumentale muziek op te luisteren.
Eli Poppe
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Het pak van Sjaalman
elke werkdag van 11.30 tot 12 uur

Vlak voor de middag openen we -aperitievend- een
grillig pak dat van Sjaalman had kunnen zijn. Feiten,
cijfers, meningen, voorzetten, en kanttekeningen bij
100 jaar Brecht, Schumanns Faust en Eros en de eenzame Boon.

1(lankenkoorts
elke werkdag van 15.30 tot 16.45 uur

Rechtstreeks als het kan of in ieder geval heet van de
naald. Uit de beste concertzalen uit alle hoeken van de
wereld, groot of klein, gereputeerd of onbekend, maar
met steevast Het Betere Werk. Gewoon uit uw Radio 3.
Oorstrelend en adembenemend!

De

To onz a a I

elke avond van 20 tot 22.30 uur

Als bevlogen recensenten van De Standaard en NWT
voeren Jo en Bart u mee langs opnamen die hun hoofd
op hol brachten: met elke dag een pittige Scarlatti, elke
week vijfmaal een smaakmakend vertolker, een handvol parels van een grootmeester, en nog meer dan
genoeg ruimte voor de ontdekking van uw leven.

(KREDIETBANK)

PARTNERS IN CULTUUR

Lucidarium
Annemieke Cantor
Raphaël Boulay
Franypis Fauché
Avery Gosfield
Marco Ferrari
Francis Biggi
Markus Tapio

mezzosopraan
tenor
bas
blaasinstrumenten
blaasinstrumenten
luit & vihuela
viola da gamba

Zondag, 23 augustus 1998, 15 u.
Kapel Centrum Elzenveld
Een productie van Radio 3

Lucidarium
De musici die samen het ensemble Lucidarium vormen, ontmoetten elkaar tijdens hun
studies aan de Schola Cantorum Basiliensis. Ze leggen zich toe op muziek uit de
Middeleeuwen en het begin van de Renaissance. Hun voorkeur gaat uit naar een weinig
of helemaal niet bekend repertoire. Naargelang van de aard van de muziek varieert de
bezetting van Lucidarium van vier tot twaalf musici. Zij zijn afkomstig uit heel Europa.
Ieder concertprogramma is de vrucht van een lange en grondige voorbereiding. De leden
van het ensemble verrichten telkens weer onderzoek naar bijvoorbeeld de iconografie en
de culturele en sociale betekenis van de muziek die zij ten gehore brengen. Die muziek
zélf wordt natuurlijk ook geanalyseerd. Het resultaat klinkt telkens anders. Lucidarium
zorgt ervoor dat elke uitvoering een rigoureuze reconstructie is. Tegelijk doen zangers en
instrumentalisten alles om op een creatieve en vitale manier te musiceren, zoals men dat
ook deed toen het repertoire ontstond.
De eerste cd van Lucidarium kreeg als titel Lo mio servente core. Tradition et avant-garde
dans la musique au temps de Dante. Het is een coproductie van Lempreinte digitale en de
BRTN. De internationale pers bekroonde de plaat met verscheidene prijzen. Een tweede
cd, En Chantan m'aven a membrar, is net verschenen.
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Programma
Anoniem
Osanna salvifica
Dezi flor rresplandeciente

Jacob Obrecht (ca. 1450-1505)
Ave Mans stelle

Anoniem
Nuevas, nuevas, por tu fe

Heinrich Isaac (ca. 1540-1517)
La Martinella

Petrus Eline (?-?)
Adieu, natuerlic leven myn

Anoniem
Vos partistes yo quede

Petrus Eline
Hoert hier myn lieve gheselle

Matthaeus Pipelare (ca. 1450-ca. 1515)
Mijns liefskins bruyn ooghen

Anoniem
0 si veras al mocuelo
zonder tekst

Jacob Obrecht
't Meiskin was jonck, wel te passe

Adam (fl. ca. 1420-1430)
De tous biens playne

Anoniem
Qual estavades anoche

Jacob Obrecht
Moet my lacen dijn, vriendelic schijn

Anoniem
Subime a lo alto
uit: Segovia, Archivo de la Catedral (Cancionero musical de Segovia)
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Mijns liefskins bruyn ooghen
Tussen Bourgondië en Castilië: het Segovia-manuscript

Muziekhandschriften van het begin van de 15de eeuw hebben een uitgesproken internationaal karakter. Dat weerspiegelt zowel de politieke als de muzikale toestand van deze
tijd. Overlijdens, geboorten en huwelijken in vorstelijke families deden dynastieke, maar
ook culturele banden ontstaan tussen Spanje, Oostenrijk en Bourgondië. We weten met
zekerheid dat Vlaamse, Bourgondische en Franse musici al in de vroege jaren veertienhonderd bijna overal in Europa aan de slag waren. Stilaan verwierven ze een grotere
bekendheid dan de Engelsen, die hen onmiddellijk waren voorafgegaan. Componisten en
uitvoerders kregen hun opleiding als koorknaap in een van de grote kathedralen van
Noord-Frankrijk of de Nederlanden. Vervolgens traden ze in dienst van vorstenhoven of
religieuze instellingen over zowat het hele continent. Prinsen en prelaten richtten
muziekkapellen op om hun persoonlijke luister kracht bij te zetten en deden alles om
elkaar de beroemdste musici af te snoepen. Andere heersers, zoals koningin Isabella van
Castilië, haar schoonzoon Filips de Schone van Bourgondië of diens vader, Maximiliaan
van Oostenrijk, hielden echt van muziek. Wanneer zij een kapel in het leven riepen, had
dat evenveel, zo niet meer met persoonlijk genoegen te maken dan met prestige.
Het beroepsleven van de musici speelde zich af tussen Hongarije en Bourgondië, Spanje
en de vele Italiaanse stadstaten. Zo komt het dat de meeste muziekhandschriften - en
vanaf 1501 ook gedrukte verzamelingen - stukken met Latijnse, Italiaanse, Franse, Duitse,
Nederlandse en Spaanse tekst bevatten.
In het programma van vandaag staat een ongenummerd manuscript uit het archief van de
kathedraal van Segovia centraal. Deze Cancionero de Segovia zet in zekere zin de traditie
van de "multiculturele" handschriften voort. Toch zijn er betekenisvolle verschillen met
vroegere collecties. De codex ontstond waarschijnlijk aan het hof van Isabella van
Castilië. Uitgerekend dat hof was volgens bepaalde muziekhistorici het brandpunt van
een der zeldzame "nationale" scholen van die tijd. Dit leidt men af uit het ontbreken van
"vreemde" namen in de rekeningen en loonlijsten waarin sprake is van muzikanten.
De Cancionero de Segovia telt 204 stukken Spaanse en Bourgondische muziek. Het hele
handschrift is samengesteld door dezelfde scribent. De watermerken in het papier en de
schrijfwijze wijzen erop dat dit in Castilië gebeurde. Daar komt bij dat de Spaanse en
Latijnse stukken volledig van tekst zijn voorzien, terwijl bij de Franse, Vlaamse en
Italiaanse muziek enkel de beginregels staan.
De Spaanse muziek ontstond wellicht aan het hof van Isabella. De aanwezigheid van
Nederlandse en Bourgondische stukken is te danken aan het bezoek dat Filips de Schone
en zijn vrouw Johanna, dochter van Ferdinand en Isabella, van mei tot september 1502
aan Toledo brachten. Filips had het grootste deel van zijn muziekkapel bij. De muzikanten van beide hoven hadden tijd genoeg om elkaar te leren kennen en de samensteller
van de Cancionero de Segovia kreeg gemakkelijk toegang tot de muziek die hem interesseerde.
Laus Polyphoniae
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De Cancionero de Segovia heeft met vele muziekhandschriften van het begin van de 16de
eeuw gemeen dat hij veel en erg verscheiden materiaal bevat. Men zou zonder moeite een
heel programma kunnen wijden aan de cantus firmus-missen van Jacob Obrecht die men
erin vindt, aan de Nederlandse motetten of de Franse chansons. En dit zonder de rijkdom
van de verzameling uit te putten.
Veel muziek uit het handschrift komt ook in andere codices voor. Toch bevat de bundel
uit de kathedraal van Segovia een aantal anonieme Spaanse stukken, die nergens anders
zijn opgetekend, wat nog maar eens op de dominante positie van Spaanse componisten
aan het hof van Isabella wijst.
De meer dan twee dozijn Nederlandse muziekstukken zijn gecomponeerd door bekende men schrijft meer dan de helft ervan toe aan Jacob Obrecht - en minder bekende toondichters. Omdat de scribent niet vertrouwd was met het Middelnederlands en omdat we
sommige composities alleen uit zijn collectie kennen, is het niet mogelijk alle werken
‘`volledig" uit te voeren - dat kan alleen met die waarvan de tekst dankzij een andere bron
tot ons kwam.
Behalve vocale werken bevat het manuscript een rijke sectie instrumentale muziek, vaak
gecomponeerd op een cantus firmus. Hiertoe behoort een reeks duo's, geschreven door de
beroemdste componisten van de tijd. In deze werken vertoont de bovenstem ingewikkelde
ritmes, geschreven boven een bekende tenormelodie.
Avery Gosfield
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Osanna salvifica
Osanna salvifica tuum plasma
Qui creasti simul omnia
Qui de patris gremio genitus
advenisti summo
Cui deceperat Lucifer fraude nequam
Kalidissime serpentina
conjugis dente
Nomine dignare salvare Jhesu Christe
supeme in excelsis.

Hosanna, red!
Gij die alles geschapen hebt,
Hosanna, red uw schepsel.
Gij die uit vaders schoot zijt voortgekomen,
(red uw schepsel) dat Lucifer
met grote sluwheid door snood bedrog heeft verleid
met de slangenbeet van een vrouw
Breng redding, Jezus Christus, door uw naam,
gij die hoogverheven zijt in de hemel.

Dezi flor rresplandeciente
Dezi flor rresplandegiente
Si pariste a vos agora
nuestro Dios egelente
Quiso tan pobre nacer,
no tiene una cunilla.

Zeg, schitterende bloem,
of gij nu uw uitmuntende God
gebaard hebt.
Hij wilde zo arm geboren worden
dat hij geen deken heeft.

Ave Mans stella
Ave Mans stella
Dey Mater alma
Atque semper Virgo
Felix celi porta.

Wees gegroet, o Zeester,
Moeder Gods en tevens
Gave Maagd bestendig
Blijde poort des levens.

Nuevas, nuevas por tu fe
Nuevas, nuevas por tu fe
qes nacido bien lo se
Dios humana
Es nacido muy humano
Jesu Christe Nazareno
dizen ques tal y tan bueno
que nos salvara temprano
Dios humana.

Een heuglijke tijding voor uw geloof!
Hij is geboren, ik weet het!
God wordt mens
Hij is geboren als mens zoals wij:
Jezus Christus van Nazareth
Men zegt dat hij zó goed is
dat hij ons spoedig zal redden
God wordt mens.

Vos partistes yo quede
Vos partistes yo quede
Con tristeza amor y fe.
Vos partistes al sierra
Por buscar bien y frescura
Yo quede mea este tiera
Con mis llantos y amargura
Mis ojos pues mondale
cos diran my amor y fe.

Jij bent vertrokken maar ik ben achtergebleven
Vol droefheid, liefde en trouw
Jij bent vertrokken naar de bergen
Om rust en verkwikking te zoeken
Ik ben achtergebleven in mijn land
Wenend en verbitterd
Mijn ogen, wel, neem ze maar weg,
Ze zullen je mijn liefde vertellen.

Mijns liefskins bruyn ooghen
Mijns liefskins bruyn ooghen
en haren lachende mondt
die doet myn pyne, dooghen
dat ic se sien noch spreken en mach,
dat, claeg ic god, ende myn ooghen
ic ben bedroghen.
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0 si veras al moguelo
0 si veras al mocuelo.
Yo le vi con la donzella
Rrelimbando como `strela
Un viejo tan bien con ella
ques tan bonito aquel chiquito
que tome plazer en le ve y
gran consuelo en este suelo.

Oh, als je die jongen ziet!
Ik zag hem met het meisje
schitterend als een ster
Er was ook een oude man bij haar
Die jongen is zo knap
dat het een plezier is om naar hem te kijken
en een grote troost op deze plek.

't Meiskin was jonck, wel te passe
't Meiskin was jonck,
Wel te passe, niet te groet.
Ic quam gheloepen met eenen spronck,
Ic custe se an haren monde roet.
"Scoen lief, ghij compt zo selden."
"Eij, ridder, seyt sij, edel ghenoet,
Hu liefde, hu quelt mij totter doet."
Qual estavades anoche
Qual estavades anoche
Vos estavades tan honrrado
y tan bien accompariado
Os parecia el brocado
Chamelote
Qual estavades anoche.

Hoe mooi was jij gisteravond
Je werd zo geëerd
en je was in zo'n goed gezelschap
Het brokaat bekwam je
als kamelot.
Hoe mooi was jij gisteravond.

Moet my lacen dijn, vriendelic schijn
Moet mi lacen dijn, vriendelic schijn
Dus pijnlijc zijn Ghi liefste mijn
In u ooghen gelijc dat euerswijn
Dangerues is vol int bescheyden
Al hadde ic den moet als peerlen fijn
En claer robijn Stort dat herte mijn
Vol griefs als water inden rijn
Ick lijdt van allen siden
Hebt met mi doch medelijden.
Subime a lo alto del monte
Subime a lo alto del monte
del monte mas alto
con gran sobresalto.

Breng mij naar de top van de berg
van de hoogste berg
vol van ontroering.

Myrando la altura
hermosura,
Linaje y cordura
Ser cosa dispura.

Kijkend naar de schoonheid
van de hoogte
edel en sterk
kan zoiets onzuiver zijn.

Subime a lo alto del monte
del monte mas alto
con gran sobresalto.

Breng mij naar de top van de berg
van de hoogste berg
vol van ontroering.

76 izondag 23 augustus 1998

Laus Polyphoniae

La Colombina
Maria Cristina Kiehr
Claudio Cavina
Josep Benet
Josep Cabré

sopraan
altus
tenor
bariton

Zondag, 23 augustus 1998, 20 u.
Sint-Augustinuskerk
Een coproductie met het Holland
Festival Oude Muziek Utrecht

La Colombina

In november 1990 stichtten Marfa Christina Kiehr, Claudio Cavina, Josep Benet en Josep
Cabré het ensemble La Colombina. Het is genoemd naar de Cancionero de la biblioteca
Colombina, een liedboek van het einde van de 15de eeuw, dat bewaard wordt in de
Colombusbibliotheek van Sevilla. De vier waren op dat ogenblik al gereputeerde vocale
solisten. Een sprong in het ijle was de oprichting van een eigen kwartet zeker niet. De
leden, stuk voor stuk madrigalisten in hart en ziel, hadden al vaak samengewerkt en
waren goede vrienden.
La Colombina heeft zijn thuishaven in Frankrijk. Het is een kosmopolitisch kwartet,
maar met een uitgesproken "Latijnse" signatuur. Het bestaat uit een Argentijnse, een
Italiaan en twee Catalanen. La Colombina legt zich toe op religieuze en profane muziek
van de Renaissance en het begin van de barok. Doorgaans zingen de vier a capella.
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Het repertoire van La Colombina is Spaans getint, maar dat belet de groep niet om het
Franse of het Italiaanse muzikale erfgoed te verkennen. Het kwartet verzorgde optredens
in onder meer Frankrijk, België, Spanje, Italië, Zwitserland, Nederland, Israël, Mexico,
Colombia en Oostenrijk.
La Colombina nam verscheidene cd's op voor het label Accent. Jeudi Saint dans les Espagnes,
La Justa - Madrigals and Ensalthdas from 16th century Catalonia, Canciones, Romances, Sonetos
from Juan del Encina to Lope de Vega, In Natali Domini, Christmas in Spain and the Americas in
th.e I6th Century en Tomás Luis de Victor-ia - Joan Pau Pujol, Feria VI in Passione Domini werden bekroond met verscheidene prestigieuze internationale onderscheidingen.

Marfa Cristina Kiehr

Sopraan Marfa Cristina Kiehr studeerde viool en zang in haar geboorteland Argentinië.
Dan trok ze naar de Schola Cantorum in Bazel, waar onder anderen René Jacobs en Eva
Krasznaï haar leraars waren. Sindsdien bouwde ze als soliste een drukke loopbaan uit.
Concerten en plaatopnamen brachten haar naar diverse Europese landen, Japan en
Australië. Dirigenten als René Jacobs, Jordi Savall, Philippe Herreweghe, Frans Brggen
en Gustav Leonhardt nodigden Marfa Cristina Kiehr uit om met hen te werken. De zangeres stichtte het ensemble Concerto Soave. Ze was ook te horen met Daedalus,
Hespèrion XX, Cantus Cëlln, het Ensemble 415, Elyma en de Nederlandse
Bachvereniging.
In 1988 debuteerde Kiehr als operazangeres in Il Giasone van Cavalli, onder leiding van
René Jacobs. Daarna was ze te horen in L'incoronazione di Poppea en in °deo van
Monteverdi, in Cesti's Orontea, in Dorilla van Vivaldi en Gagliano's La Dafrie.

Claudio Cavina

Altus Claudio Cavina studeerde zang bij Candice Smith in Bologna, bij Kurt Widmer in
Bazel en bij Cristina Miatello. Hij werkt samen met groepen als het Huelgas Ensemble,
Concerto Italiano, Le Parlement de Musique en Al Ayre Espariol. Van La Venexiana is
Claudio Cavina oprichter en artistiek directeur. De zanger nam deel aan de voornaamste
Europese festivals van oude muziek in Brugge, Wenen, Parijs, Barcelona en Lissabon. Zijn
stem is te horen op zo'n veertig opnamen. Vooral zijn vertolkingen van Francesco
Durante's Duetti da Camera, van Il Primo Omicidio van Alessandro Scarlatti en van De
Vitae Fugacitate mochten rekenen op een warm onthaal vanwege de internationale kritiek. Claudio Cavina doceert thans op zijn beurt zang in Urbino en Belluno.
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Josep Benet
Als knaap zong tenor Josep Benet in de Catalaanse Escolania de Montserrat de sopraansolo's. Hij studeerde theorie, piano en viool aan het conservatorium van Barcelona. Jordi
Albareda was zijn zangleraar. Benet vervolmaakte zich aan de Mánchense Hochschule fár
Musik. Sindsdien deed hij als solist tal van Europese festivals aan. Hij trad er op met de
ensembles Organum, Ii Seminario Musicale, La Chapelle Royale, Les Arts Florissants of
met orkesten als het Orquestra Ciutat uit Barcelona en het Orquestra de Cambra Teatre
Lliure. De tenor kwam herhaaldelijk op de radio en verzorgde tal van cd-opnamen. Zijn
repertoire reikt van de Middeleeuwen tot "klassieke" hedendaagse componisten, onder
wie Stravinski, Britten en Berio.
Josep Cabré
Bariton Josep Cabré is geboren in Barcelona. Hij was eerst leerling van Christopher
Schmidt in Bazel. Vervolgens keerde hij terug naar zijn geboortestad om er zang te studeren bij Jordi Albareda. Cabré ontpopte zich tot een talentrijke solist en bouwde een
repertoire op dat de periode van de Middeleeuwen tot en met de barok omspant. 11
Seminario Musicale, Daedalus, Hespèrion XX, Elyma, 11 Teatro Lirico en het Mexicaanse
ensemble La Fontegara deden een beroep op hem voor concerten en opnamesessies.
Cabré werkt ook nauw samen met gitarist en componist Feliu Gasull. Tenslotte is hij de
stichter en muziekdirecteur van de Compatila Musical de las Américas in Mexico, La
Fidelfssima in Perpignan en gastdirigent van de Capilla Peáaflorida in San Sebastián.
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Programma
Ad Matutinum
In 1 Nocturno
gregoriaans
Astiterunt reges terrae (antiphona)
Diviserunt sibi vestimenta mea (versiculum)
uit: Liber Usualis Missae et Oficii... (Vaticaanse editie)
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
Lamed. Matribus suis dixerunt (lectio II)
uit: Officium Hebdomadae Sanctae, Rome, 1585
Frei Manuel Cardoso (1566-1650)
Velum templi scissum est (responsorium II)
uit: Livro de varios Motetes..., Lissabon, 1648

In II Nocturno
gregoriaans
Vim faciebant (antiphona)
Insurrexerunt in me testes iniqui (versiculum)
uit: Liber Usualis Missae et Oficii... (Vaticaanse edilie)
Tonnás Luis de Victorie
Tamquam ad latronem (responsorium IV)
Animam meam (responsorium VI)
uit: Officium Ilcbdomadao Sanctao, Rome, 1585

In III Nocturno
gregoriaans
Ab insurgentibus in me (antiphona)
Locuti sunt adversum me (versiculum)
uit: Liber Usualis Missae et

(Vaticaanse &dille)

Tomás Luis de Victorie
Tradiderunt me (responsorium VII)
Caligaverunt oculi mei (responsorium IX)
uit: Officium Hebdomadae Sanctae, Rome, /585

PAUZE
Ad Missam Praesanctificatorum
Joan Pau Pujol (1570-1626)
Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem
uit: Girona, Archivo de Ia catedral, Ms. 78/381 en Opus Harmonicum in
Historia Passionis Caesaraugustae, 1612
Tomás Luis de Victoria
0 vos omnes (motetus)
Popule meus (improperia)
uit: Officium Hebdomadae Sanctae, Rome, 1.585
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Feria VI in Passione Domini

De Goede Week, en vooral Pasen, vormt het hoogtepunt van het liturgisch jaar. Daarom
gaf ze aanleiding tot het ontstaan van bladzijden die tot de meest geïnspireerde van de
religieuze muziek behoren. Binnen de specifieke liturgie voor deze periode krijgen de vespers en de metten, ook "tenebrae" genoemd, een speciale betekenis: ze evoceren immers
het passieverhaal en de kruisiging van Jezus.
Het Officium Hebdomadae Sanctae (zie ook p. 202) van Toms Luis de Victoria is een der
voornaamste muziekbundels voor deze vieringen. Het werk verscheen in 1585, kort vóór
de componist uit Rome naar Spanje terugkeerde. Victoria werd in 1548 geboren in het
Castiliaanse Avila. Hij genoot zijn eerste muzikale vorming als koorknaap in de kathedraal aldaar. In 1567 reisde hij naar Rome. Victoria studeerde er voor priester en in 1575
ontving hij de wijdingen. Zijn studies deden echter niets af aan zijn muzikale activiteit.
Hij was cantor en organist van de Santa Maria di Monserrato-kerk, kapelmeester van het
Seminario Romano en koordirigent in het Collegium Germanicum. Bovendien was hij
verantwoordelijk voor de muziek in de kerken die van dit college afhingen. In 1578 trad
hij in de Congregatie van het Oratorio. De stichter van deze orde, Filippo Neri, omringde
zich met plastische kunstenaars en musici. Hij vond het genre uit dat de geschiedenis zou
ingaan als het oratorium.
In deze drukke periode componeerde Victoria behalve andere bundels ook het Officium
Hebdomadae Sanctae. Het omvat antifonen, responsoria, hymnen, lofliederen, lamentaties,
motetten en passiemuziek - zevenendertig stukken in totaal. Victoria kreeg een benoeming tot kapelaan van keizerin Maria, de zuster van de Spaanse koning Filips II. Hij keerde terug naar Spanje en ging in het klooster van de Descalzas Reales in Madrid wonen.
Hij bleef er tot zijn dood in 1611. Hier herwerkte hij oudere composities en schreef hij
voor de begrafenis van keizerin Maria het beroemde Officium Defunctorum.
Voor dit concert kozen wij uit het Officium Hebdomadae Sanctae één lamentatie en verscheidene responsoria voor de metten van Goede Vrijdag. De reconstructie van een liturgisch gebeuren is echter onmogelijk tijdens een concert of bij een plaatopname. Toch
proberen wij een en ander zo goed mogelijk in zijn context te plaatsen. Wij suggereren
het verloop van de liturgie op Goede Vrijdag met de inlassing van meerdere antifonen en
gregoriaanse versetten. Dit maakt duidelijk dat de prachtige polyfone muziek van Victoria
deel uitmaakte van een formeel liturgisch geheel.
Victoria componeerde de muziek bij negen lamentaties - drie voor elke dag - van de eerste nocturne van de metten. Deze teksten, traditioneel toegeschreven aan de profeet
Jeremias, drukken angst en droefenis uit naar aanleiding van de verwoesting van
Jeruzalem. Wij voeren de tweede lamentatie uit. Hier suggereert Victoria op de voor hem
typische wijze het verdriet en de wanhoop van de moeders die hun kinderen zien wegkwijnen in de verwoeste stad. Dan wordt het refrein aangeheven dat in elke lamentatie
terugkeert: "Jeruzalem, Jeruzalem, bekeer u tot de Heer, uw God".
Het programma omvat één werk van de karmeliet Manuel Cardoso (1566-1650) uit het
Portugese Evora. Cardoso wordt tot de groten van de Portugese polyfonie gerekend. Hij
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componeerde talrijke bundels met liturgische muziek. Het korte responsorium Velum
Templi wordt in streng contrapunt, bijna als een recitatief, toegevoegd aan de Lectio van
Victoria en slaat een brug tussen de twee lamentaties.
Voor de tweede en de derde nocturne van de metten, zette Victoria de responsoria op
muziek die verbonden zijn met de lezingen. Ze beschrijven de opeenvolgende scènes uit
het passieverhaal of de lamentaties. Wij beschouwen ze als een hoogtepunt van de artistieke expressie van de componist. Tekst en muziek zijn mooi geïntegreerd. Hun verstrengeling leidt tot een suggestieve schildering van de wanhoop of het drama, eigen aan iedere episode, zoals de gevangenneming van Christus volgens Mattheus (Tamquam ad latronem), een tekst van Jeremias (Animam meam) of een hartverscheurend fragment uit het
boek Job (Caligaverunt). Van effectenjagerij is hierbij geen sprake. De tekst van het motet
0 vos omnes valt gedeeltelijk samen met het laatste responsorium. Hoewel het onderwerp
dit motet uiterst geschikt maakt voor ons programma, verscheen het niet in de eerste editie van Victoria's Officium Hebdomadae Sanctae, maar in een heruitgave uit 1572.
De Missa Praesanctificatorum dankt haar naam aan het feit dat er op Goede Vrijdag geen
consecratie plaatsvindt en men de hosties nuttigt van Witte Donderdag. Tijdens de viering voerde men, naast de passie volgens Johannes, de improperia uit tijdens de plechtige
aanbidding van het Kruis. Polyfone refreinen en gregoriaanse versetten wisselden elkaar
af. Ze bevatten een van de uiterst zeldzame Griekse tekstfragmentjes die overleefden in de
westerse liturgie, met name het "trisaghion"-vers, dat afwisselend in het Grieks en het
Latijn wordt gezongen: "Aghios, o Theos. Sanctus Deus".
Tijdens deze viering zong of las men ook het passieverhaal volgens Johannes. De Catalaanse
componist Joan Pau Pujol, geboren in Mataró in 1570, vertegenwoordigt een volgend stadium in de overgang van Renaissance naar barok op het Iberisch schiereiland. Hij was kapelmeester in Barcelona, Girona and Tarragona, maar werkte ook in Saragossa. Daar componeerde hij waarschijnlijk deze passie. Het grote aantal polyfone tussenkomsten bracht ons
ertoe dit werk te kiezen in plaats van de passie uit Victoria's Officium Hebdomadae Sanctae.
Merkwaardig is voorts dat Pujol nagenoeg alle tussenkomsten van de personages in het
verhaal van muziek voorzag en dus niet alleen die van de menigte, zoals de traditie voorschreef. Bovendien nam hij, ook in het polyfone gedeelte, de Zeven 1 .oatste Woorden van
Christus op - allicht in navolging van een oude Aragonese gewoonte. Met zijn sobere,
maar expressieve karakter is het in essentie homofoon, op de laatste frase, "Videbunt in
quem transfixerunt" na, waar het contrapunt gebaseerd is op de cantus firmus die ook in
de homofone solo voorkomt. Ondanks de eenvoud van de polyfonie slaagt Pujol er door
tempo en tessituur in een sterk contrast te scheppen tussen Christus' woorden en die van
de andere personages. We kortten sommige eenstemmige passages in, zonder evenwel het
verloop van het passieverhaal te schenden.
Joan Pau Pujol stierf in 1626 als kapelmeester van de kathedraal van Barcelona. Hij liet
een groot, tot nu toe te weinig bekend oeuvre na. Het omvat liturgische muziek, maar
ook villancico's voor allerlei gelegenheden. Zijn werk maakte Pujol tot een van de populairste componisten van de Spaanse vroegbarok.
Josep Cabré
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Astiterunt reges terrae
Astiterunt reges terrae,
et principes convenerunt in unum,
adversus Dominum,
et adversus Christum ejus.

De koningen van de aarde zijn opgestaan
en de leiders zijn bijeengekomen
tegen de Heer
en tegen zijn Gezalfde.

Diviserunt sibi vestimenta mea
Diviserunt sibi vestimenta mea.
Et super vestem meam miserunt sortem.

Zij hebben mijn klederen onder elkaar verdeeld
en om mijn gewaad hebben zij gedobbeld.

Lamed. Matribus suis dixerunt
Lamed. Matribus suis dixerunt:
Ubi est triticum et vinum?
cum deficerent quasi vulnerati
in plateis civitatis,
cum exhalarent animas suas
in sinu matrum suarum.

Lamed. Tot hun moeders hebben zij gezegd:
waar is het graan en waar de wijn?
Maar zij bezweken als gewonden
in de straten van de stad
en gaven de geest
op de schoot van hun moeders.

Mem. Cui comparabo te,
vel assimilabo te, filia Jerusalem?
Cui exaequabo te,
et consolabor te, virgo filia Sion?
Magna est enim velut mare contritio tua:
quis medebitur tui?

Mem. Wie is uw gelijke, met wie zal ik u gelijkstellen,
dochter Jeruzalem?
Wie zal u evenaren en u troosten,
jonkvrouw, dochter Sion?
Groot is uw droefheid als de zee,
wie zal u genezen?

Nun. Prophetae tui viderunt
tibi falsa et stulta,
nec aperiebant iniquitatem tuam,
ut te ad poenitentiam provocarent.
Viderunt autem
tibi assumptiones falsas et ejectiones.

Nun. Uw profeten hebben u
valse en ongerijmde dingen voorgehouden.
Zij hebben uw zonde niet geopenbaard.
Anders hadden ze u tot boetedoening kunnen aanzetten.
Zij hebben u echter valse beweringen
en verwerpingen voorgehouden.

Jerusalem, Jerusalem,
convertere ad Dominum Deum tuum.

Jeruzalem, Jeruzalem,
bekeer u tot de Heer, uw God.

Velum templi scissum est
Velum templi scissum est.
Et omnis terra tremuit.
Latro de cruce, clamabat dicens:
Memento mei, Domme,
dum veneris in regnum tuum.

De voorhang van de tempel is gescheurd
en heel de aarde heeft gebeefd.
De rover riep van op het kruis:
Denk aan mij, Heer,
wanneer gij in uw rijk zult gekomen zijn.

Amen dico tibi hodie mecum
eris in paradiso.

Voorwaar, ik zeg u: vandaag zult gij
met mij zijn in het paradijs.

Memento mei...

Denk aan mij...

Laus Polyphoniae

zondag 23 augustus 19981 83

Vim faciebant
Vim faciebant
qui quaerebant animam meam.

Zij pleegden geweld,
zij die mij naar het leven stonden.

Insurrexerunt in me testes iniqui
Insurrexerunt in me testes iniqui.
Et mentita est iniquitas sibi.

Kwaadwillige getuigen zijn tegen mij opgestaan;
het onrecht heeft zichzelf tegengesproken.

Tamquam ad latronem
Tamquam ad latronem existis
cum gladiis et fustibus comprehendere me.
Quotidie apud vos eram in templo docens,
et non me tenuistis:
et ecce flagellatum ducitis
ad crucifigendum.

Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken
met zwaarden en knuppels om mij gevangen te nemen.
Dagelijks was ik bij u, onderwijzend in de tempel,
en gij hebt mij niet gegrepen,
en ziehier, (nu) geselt gij mij
en gaat mij kruisigen.

Cumque injecisent manus in Jesum,
et tenuissent eum, dixit ad eos.

Nadat zij de handen aan Jezus hadden geslagen
en zij hem vasthielden, sprak hij tot hen.

Quotidie...

Dagelijks ...

Animam meam
Animam meam dilectam
tradidi in manus iniquorum,
et facta est mihi hereditas mea
sicut leo in silva:
dedit contra me voces adversarius, dicens:
Congregamini, et properate ad devorandum illum:
posuerunt me in deserto solitudinis,
et luxit super me omnis terra:
Quia non est inventus qui me agnosceret,
et faceret bene.

Ik heb mijn ziel overgeleverd
in de handen van misdadigers
en mijn erfgoed is geworden
als een leeuw in het bos:
mijn vijand verhief zijn stem tegen mij en sprak:
Verenigt u en haast u om hem te verslinden.
Zij hebben mij achtergelaten in de woestijn
en heel de aarde heeft om mij gerouwd,
want er was niemand die iets gaf om mij
en mij bijstond.

Insurrexerunt in me viri absque misericordia,
et non pepercerunt animae meae.

Mannen zonder erbarmen zijn tegen mij opgestaan
en hebben mijn leven niet gespaard.

Quia... Animam...

Want ... Ik heb mijn ziel ...

Ab insurgentibus in me
Ab insurgentibus in me libera me, Domme,
quia occupaverunt animam meam.

Bevrijd mij, Heer, van hen die zich tegen mij opstellen,
want zij hebben beslag gelegd op mijn leven.

Locuti sunt adversum me
Locuti sunt adversum me lingua dolosa.
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Et sermonibus odii circumdederunt me,
et expugnaverunt me gratis.

en zij hebben mij omgeven met woorden van haat,
en zonder reden hebben zij een aanslag gepleegd op mij.

Tradiderunt me
Tradiderunt me in manus impiorum,
et inter iniquos projecerunt me,
et non perceperunt animae meae:
congregati sunt adversum me fortes.
Et sicut gigantes steterunt contra me.

Zij hebben mij overgeleverd in de handen van goddelozen
en hebben mij neergeworpen tussen misdadigers
en zij hebben mijn leven niet gespaard.
Sterke mannen hebben zich tegen mij verenigd
en als reuzen stonden zij op tegen mij.

Alieni insurrexerunt adversum me,
et fortes quaesierunt animam meam.

Vreemdelingen zijn tegen mij opgestaan
en sterke mannen stonden mij naar het leven.

Et sicut...

En zoals reuzen ...

Caligaverunt oculi mei
Caligaverunt oculi mei a fletu meo:
quia elongatus est a me,
qui consolabatur me.
Videte omnes populi,
si est dolor sicut dolor meus.

Mijn ogen zijn vertroebeld door het wenen,
want hij die mijn vertrooster was,
heeft zich van mij verwijderd.
Ziet, alle volkeren,
of er een smart is zoals mijn smart.

0 vos omnes, qui transitis per viam,
attendite, et videte.

0, gij allen, die voorbijkomt,
kijk en ziet.

Si est dolor... Caligaverunt...

Of er een smart is ... Mijn ogen zijn vertroebeld ...

Passio Domini nostri Jesu Christi secundum
Joannem
In illo tempore:
Egressus est Jesus cum discipulis suis
trans torrentem Cedron,
ubi erat hortus, in quem introivit ipse,
et discipuli eius.
(—)
Jesus itaque sciens omnia,
quae ventura erant super eum,
processit, et dixit eis:
Quem quaeritis?
Responderunt ei:
Jesum Nazarenum.
Dicit eis Jesus:
Ego sum.
Stabat autem et Judas,
qui tradebat eum, cum ipsis.
Ut ergo dixit eis, ego sum:
abienmt retrorsum,
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In die tijd:
ging Jezus met zijn leerlingen
naar de overkant van de rivier Cedron.
Daar was een tuin waarin hij binnenging,
en ook zijn leerlingen.
(—)
Jezus nu, wetend alles
wat er met hem ging gebeuren,
trad naar voren en sprak tot hen:
Wie zoekt gij?
Zij antwoordden hem:
Jezus de Nazareeër.
Jezus sprak tot hen:
Dat ben ik.
Ook Judas die hem verried,
stond bij hen.
Toen Jezus dan zegde: Dat ben ik,
weken zij achteruit
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et ceciderunt in terram.
Iterum ergo eos interrogavit:
Quem quaeritis?
liii autem dixerunt:
Jesum Nazarenum.
Respondit Jesus:
Dixi vobis quia ego sum.
Si ergo me quaeritis,
sinite hos abire.
Ut impleretur sermo, quem dixit:
quia quos dedisti mihi,
non perdidi ex eis quemquam.
(...)
Dicit ergo Petro ancilla ostiaria:
Numquid et tu ex discipulis
es hominis istius?
Dicit ille:
Non sum.
(—)
Pontifex ergo interrogavit Jesum
de discipulis suis,
et de doctrina ejus.
Respondit ei Jesus:
Ego palam locutus sum mundo.
Ego semper docui in synagoga,
et in templo,
quo omnes Judaei conveniunt:
et in occulto locutus sum nihil.
Quid me interrogas?
Interroga eos,
qui audierunt quid locutus sim ipsis.
Ecce hi sciunt quae dixerim ego.
Haec autem cum dixisset,
unus assistens ministrorum
dedit alapam Jesu dicens:
Sic respondes Pontifici?
Respondit ei Jesus:
Si male locutus sum,
testimonium perhibe de malo:
si autem bene,
quid me caedis?
(...)
Erat autem Simon Petrus
stans et calefaciens se.
Dixerunt ergo ei:
Numquid et tu ex discipulis ejus es?
Negavit ille, et dixit:
Non sum.
Dicit ei unus ex servis pontificis,
cognatus ejus cujus
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en vielen op de grond.
Opnieuw vroeg hij hen:
Wie zoekt gij?
Zij zegden:
Jezus de Nazarener.
Jezus antwoordde:
Ik heb u gezegd dat ik het ben.
Als gij mij dan zoekt,
laat dan dezen weggaan.
(Dat zegde hij) opdat vervuld worde zijn uitspraak:
Van hen die Gij mij gegeven hebt,
heb ik er geen enkele laten verloren gaan.
(...)
Dus zegde de dienstmaagd tot Petrus:
Zijt gij ook niet
één van de leerlingen van hem?
Hij antwoordde:
Dat ben ik niet.
(—)
De hogepriester ondervroeg dan Jezus
over zijn leerlingen
en over zijn leer.
Jezus antwoordde hem:
Ik heb openlijk tot de wereld gesproken,
Ik heb steeds onderwezen in de synagoog
en in de tempel
waar alle joden samenkomen,
en in het geheim heb ik niets gesproken.
Waarom ondervraagt gij mij?
Ondervraag hen die gehoord hebben
wat ik met hen heb gesproken.
Zij weten wat ik gezegd heb.
Maar toen hij dat gezegd had,
gaf één van de dienaars die daar stond,
een kaakslag aan Jezus met de woorden:
Antwoordt gij zo aan de hogepriester?
Jezus antwoordde hem:
Als ik slecht gesproken heb,
leg dan uit wat er slecht was,
maar als ik goed gesproken heb,
waarom slaat gij mij?
(—)
Simon stond erbij
en verwarmde zich.
Daarom zegden ze tot hem:
Gij waart toch ook één van zijn leerlingen?
Hij ontkende met de woorden:
Dat ben ik niet.
Toen sprak één van de knechten van de hogepriester,
een bloedverwant van hem
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abscidit Petrus auriculam:
Non_ne ego te vidi in horto cum illi?
Iterum ergo negavit Petrus:
et statim gallus cantavit.
Adducunt ergo Jesum a Caipha in praetorium..
(...)
Exivit ergo Pilatus ad eos foras,
et dixit:
Quam accusationem affertis
adversus hominem hunc?
Responderunt, et dixerunt ei:
Si non esset hic malefactor,
non tibi tradidissemus eum.
Dixit ergo eis Pilatus:
Accipite eum vos,
et secundum legem vestram judicate eum.
Dixerunt ergo ei Judaei:
Nobis non licet interficere quemquam.
Ut sermo Jesu impleretur, quem dixit,
significans qua morte esset moriturus.
Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus,
et vocavit Jesum, et dixit ei:
Tu es Rex Judaeorum?
Respondit Jesus:
A temetipso hoc dicis,
an alii dixerunt tibi de me?
Respondit Pilatus:
Numquid ego Judaeus sum?
Gens tua,
et pontifices tradiderunt te mihi:
quid fecisti?
Respondit Jesus:
Regnum meum non est de hoc mundo.
Si ex hoc mundo esset regnum meum,
ministri mei utique decertarent
ut non traderer Judaeis:
nunc autem regnum meum non est hinc.
Dixit itaque ei Pilatus:
Ergo Rex es tu?
Respondit Jesus:
Tu dicis quia Rex sum ego.
Ego in hoc natus sum
et ad hoc veni in mundum,
ut testimonium perhibeam veritati.
Omnis qui est ex veritate
audit vocem meam.
Dicit ei Pilatus:
Quid est veritas?
Et cum hoc dixisset,
iterum exivit ad Judaeos,

Laus Polyphoniae

van wie Petrus een oor heeft afgehouwen,
maar ik heb je toch gezien in de tuin met hem?
Opnieuw ontkende Petrus,
en terstond kraaide de haan.
Daarop leidden zij Jezus van Caiphas naar het pretorium.
(...)
Daarop trad Pilatus naar buiten
naar hen toe en sprak:
Welke beschuldigingen
brengt gij in tegen deze mens?
Zij antwoordden en spraken:
Als hij geen misdadiger was,
zouden wij hem aan u niet hebben overgeleverd.
Dus zei Pilatus tot hen:
Neemt hem dan
en veroordeelt hem volgens jullie wet.
Daarop spraken de joden tot hem:
Wij mogen niemand doden.
(Dit zegden zij) opdat het woord van Jezus vervuld werd
waarmee hij aanduidde welke dood hij ging sterven.
Daarop ging Pilatus opnieuw het pretorium binnen
en ontbood Jezus en sprak tot hem:
Zijt gij de koning van de joden?
Jezus antwoordde:
zegt gij dit van uzelf,
of hebben anderen dat van mij gezegd?
Pilatus antwoordde:
Ben ik soms een jood?
Uw volk en de hogepriesters
hebben u aan mij overgeleverd.
Wat hebt gij gedaan?
Jezus antwoordde:
Mijn rijk is niet van deze wereld.
Als mijn rijk van deze wereld was,
zouden mijn dienaars alleszins gestreden hebben opdat ik niet aan
de joden zou worden overgeleverd.
Nu is echter mijn rijk niet van deze wereld.
Derhalve sprak Pilatus:
Gij zijt dus koning?
Jezus antwoordde:
Gij zegt dat ik koning ben.
Ik ben daartoe geboren
en daarom ben ik in de wereld gekomen,
om getuigenis af te leggen van de waarheid.
Al wie uit de waarheid is,
aanhoort mijn stem.
Pilatus zei tot hem:
Wat is waarheid?
En toen hij dit gezegd had,
trad hij weer naar buiten, naar de joden,
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et dixit eis:
Ego nullam invenio in eo causam.
Est autem consuetudo vobis
ut unum dimittam vobis in Pascha:
vultis ergo dimittam vobis Regem Judaeorum?
Clamaverunt rursum omnes, dicentes:
Non hunc, sed Barabbam.
Erat autem Barabbas latro.
Tunc ergo aprehendit Pilatus Jesum,
et flagellavit.
Et milites plectentes coronam de spinis,
imposuerunt capiti ejus:
et veste purpurea circumdederunt eum.
Et veniebant ad eum, et dicebant:
Ave, Rex Judaeorum.
Et dabant ei alapas.
Exivit ergo iterum Pilatus foras,
et dicit eis:
Ecce adduco vobis eum foras,
ut cognoscatis,
quia nullam invenio in eo causam.
Exivit ergo Jesus portans coronam spineam
et purpureum vestimentum.
Et dicit eis:
Ecce homo.
Cum ergo vidissent eum pontifices
et ministri, clamabant, dicentes:
Crucifige, crucifige eum.
Dicit eis Pilatus:
Accipite eum vos, et crucifigite:
ego enim non invenio in eo causam.
Responderunt ei Judaei:
Nos legem habemus,
et secundum legem debet mori,
quia Filium Dei se fecit.
Cum ergo audisset Pilatus hunc sermonem,
magis timuit.
Et ingressus est praetorium iterum:
et dixit ad Jesum:
Unde es tu?
Jesus autem responsum non dedit ei.
Dicit ergo ei Pilatus:
Mihi non loqueris?
Nescis quia potestatem
habeo crucifigere te,
et potestatem habeo, dimittere tel
Respondit Jesus:
Non haberes potestatem adversum me ullam,
nisi tibi datum esset desuper.
Propterea, qui me tradidit tibi,
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en sprak tot hen:
Ik vind geen schuld in hem.
Maar er bestaat een gewoonte bij jullie,
dat ik met Pasen iemand vrijlaat.
Willen jullie dat ik de koning van de joden vrijlaat?
Ten antwoord schreeuwden allen:
Niet hem, maar Barabbas.
Die Barabbas was een terrorist.
Toen liet Pilatus dan Jezus boeien
en geselen.
En de soldaten vlochten een kroon van doornen
en zetten hem die op het hoofd,
en ze legden hem een purperen mantel om.
Ze traden op hem toe en spraken:
Gegroet, koning van de joden.
En ze gaven hem kaakslagen.
Pilatus trad weer naar buiten
en sprak tot de joden:
Ziehier, ik laat hem weerom voor jullie
naar buiten brengen opdat gij inziet,
dat ik geen schuld in hem vind.
Daarop trad Jezus naar buiten
dragend de doornenkroon en de purperen mantel.
Pilatus sprak tot de joden:
Ziedaar de mens.
Toen de hogepriesters
en tempeldienaars hem zagen riepen zij:
Kruisig hem, kruisig hem.
Pilatus sprak tot hen:
Neemt hem dan, en kruisigt hem.
Ik van mijn kant vind geen schuld in hem.
De joden antwoordden hem:
Wij hebben een wet,
en volgens de wet moet hij sterven,
want hij heeft beweerd zoon van God te zijn.
Toen Pilatus dit hoorde,
werd hij nog meer bevreesd.
Hij ging weer het pretorium binnen
en sprak tot Jezus:
Vanwaar zijt gij?
Maar Jezus gaf hem geen antwoord.
Daarom zei Pilatus:
Spreekt gij niet met mij?
Weet gij dan niet,
dat ik de macht heb u te kruisigen
en de macht heb u vrij te laten?
Jezus antwoordde:
Gij zoudt over mij geen enkele macht hebben,
als deze u niet van boven gegeven was.
Daarom heeft hij,
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majus peccatum habet.
Et exinde quaerebat Pilatus dimittere eum.
Judaei autem clamabant, dicentes:
Si hunc dimittis, non es amicus Caesaris.
Omnis enim, qui se regem facit,
contradicit Caesari.
Pilatus autem cum audisset hos sermones,
adduxit foras Jesum,
et sedit pro tribunali,
in loco, qui dicitur Lithostrotos,
hebraice autem Gabbatha.
Erat autem Parasceve Paschae,
quasi hora sexta,
et dicit Judaeis:
Ecce Rex vester,
liii autem clamabant:
Tolle, tolk, crucifige eum.
Dicit eis Pilatus:
Regem vestrum crucifigam?
Responderunt pontifices:
Non habemus regem, nisi Caesarem.
Tunc ergo tradidit eis illum
ut crucifigeretur.
( —)
Scripsit autem et titulum Pilatus:
et posuit super crucem.
Erat autem scriptum:
Jesus Nazarenus, Rex Judaeorum.
(—)
Et erat scriptum Hebraice,
Graece et Latine.
Dicebant ergo Pilato
pontifices Judaeorum:
Noli scribere, Rex Judaeorum,
sed quia ipse dixit:
Rex sum Judaeorum.
Respondit Pilatus:
Quod scripsi, scripsi.
Milites ergo cum crucifixissent cum,
acceperunt vestimenta eius
(et fecerunt quattuor partes,
unicuique militi partem), et tunicam.
Erat autem tunica inconsutilis,
desuper contexta per totum.
Dixerunt ergo ad invicem:
Non scindamus eam,
sed sortiamur de illa cuius sit.
Ut scriptura impleretur, dicens:
Partiti sunt vestimenta mea sibi:
et in vestem meam miserunt sortem.
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die mij aan u heeft overgeleverd, grotere zonde.
Daarop zocht Pilatus een middel om Jezus vrij te laten.
Maar de joden schreeuwden hem toe:
Als gij hem vrijlaat, zijt gij geen vriend van de Caesar,
want al wie pretendeert koning te zijn,
is in opstand tegen de Caesar.
Toen Pilatus die woorden gehoord had,
liet hij Jezus weer naar buiten brengen,
en nam plaats op de rechterzetel,
op de plaats die Lithostrotos heet,
in het Hebreeuws Gabbatha.
Het was namelijk de dag voor Pasen,
rond de middag,
en hij sprak tot de joden:
Ziedaar jullie koning.
Maar zij schreeuwden:
Weg, weg met hem, kruisig hem.
Pilatus sprak tot hen:
Zal ik jullie koning kruisigen?
De hogepriesters antwoordden:
Wij hebben geen koning buiten de Caesar.
Alsdan leverde hij hem aan hen over
om hem te kruisigen.
(—)
En Pilatus liet een opschrift maken
en plaatsen bovenop het kruis.
Daarop stond geschreven:
Jezus de Nazareeër, koning van de joden.
(—)
Het was geschreven in het Hebreeuws,
het Grieks en het Latijn.
Maar de hogepriesters van de joden
zegden tot Pilatus:
Schrijf niet: Koning van de joden,
maar dat hijzelf heeft gezegd:
Ik ben de koning van de joden.
Pilatus antwoordde:
Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.
Wanneer de soldaten hem dan gekruisigd hadden,
namen zij zijn klederen
(zij verdeelden ze in vier,
voor elk soldaat een deel) en ook zijn gewaad.
Maar dit gewaad was zonder één naad,
van boven tot onder uit één stuk geweven.
Daarom zegden ze tot elkaar:
Laten we dat niet verdelen,
maar laten we ervoor dobbelen, wie het krijgt.
Dit opdat de Schrift vervuld wordt die luidt:
Zij verdeelden mijn klederen onder elkaar
en over mijn gewaad wierpen ze de dobbelsteen.
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Et milites quidem haec fecerunt.
Stabant autem juxta crucem Jesu mater ejus,
Maria Cleophae, et Maria Magdalene.
Cum vidisset ergo Jesus matrem,
et discipulum stantem,
quem diligebat, dicit matri suae:
Mulier, ecce filius tuus.
Deinde dicit discipulo:
Ecce mater tua.
Et ex illa hora accepit
eam discipulus in sua.
Postea sciens Jesus
quia omnia consummata sunt,
ut consummaretur scriptura, dixit:
Sitio.
Vas ergo erat positum aceto plenum.
liii autem spongiam plenam aceto,
hyssopo circumponentes,
obtulerunt ori ejus.
Cum ego accepisset Jesus acetum, dixit:
Consummatum est.
Et inclinato capite, tradidit spiritum.
(—)
Videbunt in quem transfixerunt.

En daarmee waren de soldaten dan bezig.
Bij het kruis stonden de moeder van Jezus,
Marie van Cleophas en Maria Magdalena.
Wanneer Jezus zijn moeder zag
en naast haar de leerling die hij liefhad,
zegde hij tot zijn moeder:
Vrouw, ziedaar uw zoon.
Vervolgens zei hij tot de leerling:
Ziedaar uw moeder.
En vanaf dat uur nam de leerling
haar op in zijn huis.
Vervolgens sprak Jezus,
wetend dat alles volbracht was,
opdat het schriftwoord vervuld zou worden:
Ik heb dorst.
Daar stond een kruik gevuld met azijn.
De soldaten namen een spons, dompelden ze in de azijn,
staken ze op een hysoptak
en brachten ze aan zijn mond.
Nadat Jezus van de azijn genomen had, sprak hij:
Het is volbracht.
En hij liet het hoofd zakken en gaf de geest.
(—)
Zij zullen opzien naar hem die zij doorstoken hebben.

0 vos omnes
0 vos omnes, qui transitis per viam,
attendite et videte
si est dolor similis sicut dolor meus.
Attendite, universi populi,
et videte dolorem meum.

0, jullie allemaal, die hierlangs komt,
kijkt en ziet,
of er een smart is zoals mijn smart.
Kijkt, alle volkeren,
en ziet mijn smart.

Si est dolor...

Of er een smart is ...

Popule meus
Ecce lignum Crucis,
in quo salus mundi pepenclit.
Venite adoremus.

Ziehier het kruishout,
waaraan het heil van de wereld hangt.
Komt, laten wij aanbidden.

Popule meus, quid feci tibi?
Aut in quo contristavi te?
Responde mihi.

Mijn volk, wat heb ik u aangedaan?
Of in wat heb ik u bedroefd?
Antwoord mij.

Quia eduxi te de terra Aegypti:
parasti Crucem Salvatori tuo.

Omdat ik u uit het land van Egypte heb weggeleid
hebt gij het kruis bereid voor uw verlosser.

Agios, o Theos.
Sanctus Deus.

Heilige God
Heilige Sterke
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Agios ischyros.
Sanctus fortis.
Agios athanatos, eleyson imas.
Sanctus et immortalis, miserere nobis.

Heilige onsterfelijke, ontferm u over ons.

Quia eduxi te per desertum
quadraginta annis,
et manna cibavi te,
et introduxi in terram satis optimam:
parasti Crucern Salvatori tuo.
Agios o Theos...

Omdat ik u gedurende veertig jaren
doorheen de woestijn heb geleid
en u met manna heb gevoed,
en u heb binnengebracht in een overheerlijk land,
hebt gij een kruis bereid voor uw Verlosser.
Heilige God ...

Ego propter te flagellavi Aegyptum
cum primogenitis suis:
et tu me flagellatum tradidisti.

Om uwentwil heb ik Egypte gegeseld
en zwaar getroffen in zijn eerstgeborenen,
en gij hebt mij overgeleverd om gegeseld te worden.

Popule meus...

Mijn volk

Ego te eduxi de Aegypto,
demerso Pharaone in mare rubrum:
et tu me tradidisti principibus sacerdotum.

Ik heb u uit Egypte weggeleid,
en heb de Pharao ondergedompeld in de Rode Zee,
en gij hebt mij overgeleverd aan de hogepriesters.

Popule meus...

Mijn volk ...

Ego ante te aperui mare:
te tu aperuisti lancea latus meum.

Ik heb voor u de zee uiteen doen gaan
en gij hebt met een lans mijn zijde opengelegd.

Popule meus...

Mijn volk ...

Ego ante te praeivi in columna nubis:
et tu me duxisti ad praetorium Pilati.

Ik ben voor u uit gegaan in een wolkkolom
en gij hebt mij geleid naar het pretorium van Pilatus.

Popule meus...

Mijn volk ...
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„Alte Musik aktuell" diesen aktuellen
Informationen über Alte Musik, heraussegeben von Stephan Schrnid und
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bleibt nichts Neues über Alte Musik
verborgen. Die Info-Fiilleist gewaltig,
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wirklich nicht in Mini-Lettern auf eine
Seite pressen. Der Lesefreudigkeit sind
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Sirinu

Vijf Britse muzikanten vormen het ensemble Sirinu. Zijn naam dankt het aan de watergeesten uit de Andes, van wie de Indianen vertellen dat zij de stervelingen betoveren en
inspireren met de muziek van bronnen en watervallen. Deze bovennatuurlijke wezens
staan niet alleen borg voor de schepping van nieuw leven, maar slaan tevens een brug
naar het verleden en de voorouders. Ze vertonen enige overeenkomst met de sirenen uit
de Europese cultuur, die met hun verleidelijk gezang zeelieden in het verderf storten. Voor
de leden van de groep Sirinu staat de naam echter eerst en vooral voor de gemeenschappelijke grond van mythen, culturen en ideeën, die aan het licht komt in en door de
muziek.
Sirinu heeft een heel eigen kijk op de uitvoering van oude muziek. Ieder optreden van de
groep is een podiumgebeuren met muziek, dans, mime en toneelspel, gericht op directe
communicatie met het publiek. De programma's van Sirinu zijn telkens gewijd aan de
"klank" van een bepaalde periode. Uitgebreid en nauwgezet studiewerk laat de leden van
het ensemble toe hun publiek mee te nemen op een muzikale tocht langs straten, marktpleinen, kerken en vorstelijke hoven. Sirinu is niet te beroerd om de mensen in de zaal te
amuseren. Jong en oud komen in de ban van de groep.
De vijf musici doen meer dan zingen en het instrument bespelen waarin ze gespecialiseerd
zijn. Naast luit, harp en blokfluit bezigen ze ongewone historische en etnische instrumenten van zowat overal ter wereld, dit naargelang van de vereisten van het concert. Het
gaat om de schalmei, de trombone, de handtrommel, de doedelzak, de draailier, de ud of
Turkse luit, het hakkebord, de charango en de panfluit.
De originele werkwijze van Sirinu bleek al uit het eerste programma van de groep: The
Frozen Jewel of Potos( confronteerde Spaanse renaissancemuziek met die van afgelegen
boerengemeenschappen in de Andes. Gemimeerde stierengevechten, kaarsenprocessies en
door castagnetten begeleide dansen brachten de jaarlijkse cyclus van rituelen en festivals
in Spanje en in het Zuid-Amerikaanse gebergte tot te leven. Een sprankelend totaalgebeuren, dat zowel specialisten als een breed publiek aansprak. Out of the Orient schetste de
diepgaande invloed van oosterse muziek en instrumenten op de West-Europese muziek tijdens de Middeleeuwen. The Cradle of the Renaissance bracht dan weer de muziek uit het

Laus Polyphoniae

maandag 24 augustus 19981 9$

Italië van Leonardo da Vinci tot leven. Bold, fearless and rash liet de toehoorder kennismaken met de muziek aan het hof van de hertogen van Bourgondië. Sirinu zette beide
laatste programma's ook op cd.
De eerste twee jaar van zijn bestaan trad Sirinu meer dan honderd keer op. De British
Council haalde het ensemble naar Turkije. Het kwam in de uitzending Spirit of the Age van
de BBC radio. De Engelse openbare televisie bracht live concerten. Ook andere Europese
radio- en televisiezenders nodigden Sirinu uit. De groep bestelde werken bij hedendaagse
Britse componisten en bracht als eerste een avondvullend concert met gloednieuwe muziek
voor oude instrumenten in het Londense Institute of Contemporary Arts.
Sara Stowe

Zangeres en klaveciniste Sara Stowe studeerde piano en klavecimbel aan het Royal
College of Music. Een beurs van de British Council liet haar toe zang te studeren in
Italië. Stowe treedt geregeld op met musici als Matthew Spring, James Wood en ensembles als The Academy of Ancient Music en het Tavemer Consort.

Jon Banks

Jon Banks, die bij Sirinu niet alleen de harp, maar ook de trombone en de houtblaasinstrumenten bespeelt, studeerde muziek aan het Exeter College in Oxford. Hij doctoreerde
er met een proefschrift over 15de-eeuwse Italiaanse muziek. Onlangs verscheen bij de uit-
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geverij Garland Press zijn boek The Motet as a Formal Type in Northern Italy ca. 1500.
Banks musiceert met Dragonsfire, een ensemble voor oude en volksmuziek. Hij is tevens
lid van verscheidene Londense koren. Bij de jazzformatie Thumbasket is hij actief als pianist en gitarist.
Henry Stobart

Henry Stobart speelt bij Sirinu blokfluit, schalmei en doedelzak. Hij bekwaamde zich aan
de Birmingham School of Music op de blokfluit en de tuba. Stobart maakte deel uit van
diverse ensembles, maar vertrok dan naar Bolivië. Daar leefde hij in kleine plattelandsgemeenschappen en bestudeerde hun muziek. Sindsdien is Stobart een veelgevraagd voordrachthouder over de muziek uit de Andes. Hij doctoreerde aan het St John's College in
Cambridge. Op dit ogenblik is hij onderzoeksassistent aan Darwin College, eveneens in
Cambridge.
Matthew Spring

Matthew Spring neemt tijdens de optredens van Sirinu de luit-, gitaar- en draailierpartijen voor zijn rekening. Hij studeerde geschiedenis en muziek aan de Keele University en
ook aan het Magdalen College in Oxford, waar hij doctoreerde over de luit. Dat instrument zelf bespelen, leerde Spring aan het Royal College of Music. Hij combineert de
loopbaan van musicoloog met die van luitist en doceert aan verscheidene universiteiten,
waaronder de Guildhall University in Londen.
Sharon Lindo

Sharon Lindo volgde een opleiding aan het Royal College of Music en de Guildhall
School of Music and Drama in Londen. Eerst legde ze zich toe op de viool en de blokfluit.
Ze specialiseerde zich in vroege snaar- en blaasinstrumenten. Thans werkt ze samen met
ensembles als The Sixteen, Chiaroscuro, The King's Consort en Collegium Musicum 90.
Met die laatste groep nam ze verscheidene cd's op. Ze verzorgde radio- en televisieoptredens in Engeland en in het buitenland. Lindo houdt van oude dansmuziek en werkt geregeld met gezelschappen die historische dansen uitvoeren. Ze speelt populaire 17de-eeuwse
muziek met de Broadside Band en joodse en zigeunermuziek met de Bashava Band. Sinds
kort werkt Sharon Lindo voor het National Theatre en het nieuwe Shakespeare's Globe
Theatre, beide in de Britse hoofdstad.

Laus Polyphoniae

maandag 24 augustus 1998 95

Programma
Jacob Obrecht (ca. 1450-1505)
Waer sij dij Han
uit: Segovia, Archivo Capitular de la
Catedral. MS s.s. (Cancionero de Segovia)

Robert Morton (ca. 1430-1476)
L'homme arme / II sera pour vous
uit: New Haven, Yale University,
Beinecke Rare Book and Manuscript
Library, Ms. 91 (Mellon Chansonnier)

Hayne van Ghizeghem (ca. 1445-1472
/1497)
Ce n'est pas jeu
uit: Segovia, Archivo Capitular de la Catedral,
MS s.s. (Cancionero de Segovia)

Anoniem
Comment peult avoir joye
Alexander Agricola (1446-1506)
Cecus non judicat de coloribus
uit: Segovia, Archivo Capitular de la Catedral,
MS s.s. (Cancionero de Segovia)

Heinrich Isaac (ca. 1450-1517)
Ave regina caelorum
uit: Segovia, Archivo Capitular de la Catedral,
MS s.s. (Cancionero de Segovia)

Alexander Agricola
J'ay beau huer

Salsedo
Que bien me lo veo
uit: Madrid, Palacio Reial, Biblioteca, 1335
(Cancionero musical de Palacio)

Anoniem
Quanto mas lexos de ti
uit: Segovia, Archivo Capilular de la Catedral,
MS s.s. (Cancionero de Segovia)

Francisco de la Torre (f1.1483-1504)
Danza alta
uit: Madrid, Palacio Reial, Biblioleua, 1335
(Cancionero musical de Palacio)

Alexander Agricola
De tous bions plaine
uit: Segovia, Archivo Capitular de la Catedral,
MS s.s. (Cancionero de Segovia)

Anoniem
Dezi, flor rresplandeciente
uit: Segovia, Archivo Capitular de la Catedral,
MS s.s. (Cancionero de Segovia)

Loyset Compere
1 ordHull
uit: Segovia, Archlvo Capilular de la Caledtal,
MS s.s. (Caricioneio de Segovia)

Anoniem
Branies de Montard

uit: Segovia, Archivo Capitular de la Catedral,
MS s.s. (Cancionero de Segovia)

Anoniem
Amoroso
uit: Giovanni Ambrosio, Domini Johannis
Ambrosii pisavriensis de practica sev
arte tripudii vulgare opsculum, Paris,
Bibliothèque Nationale, MSS Ital. 476/973

Anoniem / Loyset Compère
(ca. 1445-1518)
Veci la danse Barbari
uit: Segovia, Archivo Capitular de la Catedral,
MS s.s. (Cancionero de Segovia)

Anoniem
Asturianada
Juan del Encina (1468-1529/1530)
Paguen mis ojos
uit: Madrid, Palacio Reial, Biblioteca, 1335
(Cancionero musical de Palacio)
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De weg naar Toledo

De weg naar Toledo neemt de toehoorder mee op een muzikale reis door het Europa van de
late Middeleeuwen. In 1501 vertrok Filips de Schone vanuit Brussel naar Spanje. Hij was
de zoon van Maria van Bourgondië, erfgename van onder meer de "Bourgondische"
Nederlanden, en van Maximiliaan van Oostenrijk. Zelf was Filips getrouwd met Juana of
Johanna, de tweede dochter van Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië. Hij ging
met zijn vrouw naar Spanje om zijn aanspraken op de troon van beide koninkrijken
kracht bij te zetten. Dit had verstrekkende gevolgen, ook voor onze gewesten: de zoon
van Filips en Juana, Karel, in 1500 geboren in Gent, zou niet alleen koning van een herenigd Spanje en soeverein van de Lage Landen worden, maar ook van de Habsburgse
bezittingen in Oostenrijk en de Spaanse gebieden in Latijns-Amerika; bovendien slaagde
hij erin zich te laten verkiezen tot keizer van het Heilig Roomse Rijk.
De voorbereiding van de reis duurde een jaar. Zoals gebruikelijk was, reisde Filips met een
aanzienlijk gevolg: zo'n vijfhonderd mensen. Onder hen waren niet alleen de zangers van
de vorstelijke kapel, maar ook andere musici, zoals de beroemde componisten Alexander
Agricola en Pierre de la Rue. Van hun muziek bleef veel bewaard in de Cancionero de
Segovia, een manuscript dat waarschijnlijk tijdens Filips' verblijf in Spanje ontstond. Het
bevat een unieke combinatie van Bourgondische en Spaanse muziek, die treffend de
interactie tussen de twee culturen illustreert.
Onze gedetailleerde kennis van de hele onderneming danken we aan de hoveling
Antoine de Lalaing. Hij noteerde alles wat onderweg gebeurde in een kroniek. Ondanks
zijn status van "officieel" geschiedschrijver ontpopte Lalaing zich tot een onderhoudend
verteller met oog en oor voor het nieuwe en het ongewone. Hij liet zich niet hinderen
door zijn positie in het hertogelijk gezelschap. Muziek komt geregeld aan bod, ongeacht of
het om hoofse liederen en dansen gaat dan wel om die van het volk in de steden waar
Filips en zijn gevolg afstapten. Tijdens het concert wisselt muziek af met fragmenten uit
De Lalaings kroniek. Die laatste suggereren met hun talrijke en pittige details de sfeer van
de reis en maken duidelijk in welke omstandigheden muziek weerklonk.
De toehoorder volgt het Bourgondische gezelschap van bij zijn vertrek uit Brabant en op
weg door Frankrijk en Spanje. Elke streek die de reizigers aandeden, had haar eigen traditionele muziek. Die is bekend uit bronnen van die tijd. Men krijgt ze te horen, samen met
de formele "cultuurmuziek" van de componisten uit het hertogelijk gevolg. Het contrast
tussen beide muziekvormen ontging de reizigers niet. Dat blijkt onder meer uit De
Lalaings commentaar bij de aankomst van de hofstoet in Spanje.
De muzikanten uit het gevolg van hertog Filips zorgden voor enkele pikante incidenten
onderweg - zij hielden er te enen male geen hogere morele standaarden op na dan andere
musici, en lieten geen gelegenheid onverlet om van hun zwervend bestaan het beste te
maken. Op die manier biedt De weg naar Toledo niet alleen een panorama van de muziek
van het laatmiddeleeuwse Europa, maar gunt het programma ons een onverwachte blik op
de levens- en arbeidsomstandigheden van zangers en speellieden.
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Filips en Juana vertrokken uit Brussel op 4 november 1501. Bourgondische staatsieaangelegenheden werden begeleid door de klanken van een der luidruchtige blazersensembles
waar de Zuidelijke Nederlanden om bekend stonden. Het duurde niet lang voor zulke
ensembles optraden aan ieder hof dat zichzelf respecteerde. Waer sij dij Han van Jacob
Obrecht is een van de stukken uit de Cancionero de Segovia die blijkbaar voor blazers
geschreven werden.
L'homme armé / 11 sera pour vous van Robert Morton en Ce n'est pas jeu van Hayne van
Ghizeghem zijn twee typische Bourgondische chansons waarvan de tekst verband houdt
met reizen. II sera pour vous is een ironische commentaar op de ridderlijke cultuur.
Voorwerp van de spot is een zekere Symon de Bretoen. Het chanson schildert hem af als
een "salonkruisvaarder". Op de achtergrond hoort men de beroemde melodie L'homme
armé. Ce n'est pas jeu is dan weer een droevig afscheidslied van misschien de meest
bewonderde chansoncomponist van zijn tijd.
Met een beetje geluk legde de hertogelijke stoet per dag zo'n dertig kilometer af. De hovelingen sliepen in ieder geval niet iedere nacht in een kasteel. Het anonieme Comment
peult avoir joye is een voorbeeld van de muziek die ze te horen kregen in de dorpen en steden onderweg.
De Cancionero de Segovia bevat veel geraffineerde en daarom moeilijke instrumentale
consort-muziek. Omdat de archieven met betrekking tot de reis geen andere muzikanten
vermelden dan die van de luidruchtige dansorkesten - zij waren niet in staat om het
bewuste repertoire uit te voeren - ziet het ernaar uit dat sommige leden van de koninklijke kapel het voor hun rekening namen. Het is bekend dat sommigen niet alleen zongen,
maar ook "zachte" instrumenten, zoals onder meer de luit, bespeelden.
Alexander Agricola, componist van J'ay beau huer, kwam aan de kost als zanger en vermoedelijk ook als luitist van de hertogelijke kapel. Toch was hij een van de beroemdste
toondichters die het hof naar Spanje vergezelden. J'ay beau huer is een typisch voorbeeld
van zijn geraffineerde en complexe stijl.
De dans speelde een buitengewoon belangrijke rol in het hofleven. Wanneer De Lalaing
het over muziek heeft, gaat het in de meeste gevallen over dansmuziek. Ondanks zijn
Italiaanse titel was de Amoroso een Franse dans, waarvan de choreografie vreemd genoeg
los stond van de traditie van de "basse danse". Van Veci Ia danse Barbari hoort men drie
versies: eerst het volkslied - wellicht het origineel - , een meerstemming chanson en ten
slotte een hoofse dans. Het lied bezingt de charmes van de meisjes uit Barbarije. De titel
steekt meteen ook de draak met een lid van de hofkapel, Pierre Barbry.
De overtocht van de Pyreneeën was een verschrikking: in geen honderd jaar had het zo
hard gesneeuwd. Toch bereikten de reizigers op 26 januari 1502 Spanje. Het vreemde,
wilde landschap en de gewoonten van de mensen die er leefden, maakten dadelijk een
diepe indruk. De Asturianada wordt gekenmerkt door de traditionele vocale stijl, zonder
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instrumentale begeleiding, uit de bergen van Asturië in Noord-Spanje. De viersnarige
gitaar, te horen in Paguen mis ojos van Juan del Encina, ontstond in Spanje in de vroege
16de eeuw. Zoals de meeste "villancico's" is Encina's sierlijke muziek de bewerking van
een populaire melodie die men zong en waarop men danste tijdens fiesta's en andere
sociale bijeenkomsten.
Na een reis van bijna zes maand en duizend mijl bereikten Filips en Juana het hof van
Ferdinand en Isabella in Toledo. Bourgondische en Spaanse vorsten deden hun best om
elkaar te imponeren met pracht en praal, waarbij de muziek een voorname rol te spelen
had. Ferdinand en Isabella hadden vele en goedbetaalde muzikanten in dienst. Ze bezaten
een uitgebreide collectie instrumenten. Schalmei-ensembles waren in Spanje even populair als in Vlaanderen. Toch is Que bien me to veo duidelijk Spaanse muziek. Quant° mas
lexos de ti, een van het handjevol Spaanse stukken achteraan de Cancionero de Segovia,
wordt begeleid door een vroeg type vedel, toentertijd typisch voor de Iberische muziek.
In de Middeleeuwen verwachtte men van muzikanten dat ze konden improviseren op een
gegeven thema - de manier bij uitstek om voor dansmuziek te zorgen. Francisco de la
Torre's Danza alta uit de Cancionero musical de Palacio, een manuscript dat werd samengesteld aan het hof van Ferdinand en Isabella, is een zeldzaam voorbeeld van een volledig
uitgeschreven improvisatie. De dans biedt een unieke kijk op een zo goed als verloren
repertoire. De tous biens plaine van Alexander Agricola en de anonieme dans Dezi, flor
rresplandeOente staan in de Cancionero de Segovia. Wellicht maakten ze deel uit van het
Spaanse hofrepertoire.
Het Middelfranse woord "lordault" betekent naïeveling of uilskuiken. Lordault was ook de
bijnaam van Jean Braconnier, een van Filips' favoriete zangers. Het pikante lied dat de
bijnaam als titel kreeg, was waarschijnlijk diens kenwijsje. Net als bij Veci la danse Barbari
is de geschreven versie gebaseerd op een traditionele melodie, die eveneens ten gehore
wordt gebracht. Het hertogelijk gezelschap nam afscheid van zijn gastheren met branles,
een soort dans dat omstreeks deze tijd erg populair werd in de Nederlanden.
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L'homme armé / Il sera pour vous
Il sera pour vous combatu
Le doubté turcq, Maistre Symon
Certainement sera mort
Et de crocq de ache abatu

Hij zal voor u worden bevochten
De geduchte Turk, meester Symon
- Daar is geen twijfel over En worden neergeslagen met de bijl.

Son orgueil tanon abatu
S'il chiet en voz rnains le felon
Il sera pour vous combatu
Le doubté turcq, Maistre Symon

Wij houden zijn trots voor verslagen.
Als hij in uw handen valt, de misdadiger,
Zal hij voor u worden bevochten,
De geduchte Turk, Meester Symon.

En peu de heure, l'arés batu,
Au plaisir Dieu, puis dira on:
Vive Symon, et la Breton,
Qui sur le turcq s'est embatu.

In korte tijd zal u hem hebben overwonnen
Tot vreugde van God. Dan zullen ze zeggen
"Leve Symon de Bretoen
Want hij heeft de Turk verslagen!"

Ce n'est pas jeu
Ce n'est pas jeu d'esloigner ce qu'on ame,
Mais est ennuy impossible de dire,
Acompaigné de deuil, de soucy, d'ire,
Et regretz que l'on ne dit á ame.

Scheiden van wie men liefheeft is geen spel,
maar onnoembare droefenis
die samengaat met rouw, zorg, woede
en spijt die men aan niemand toevertrouwt.

Le plus du temps je semble ung corps sans ame,
Hors de povoir, d'accorder ou de dire.
Acompaigné de deuil, de soucy, d'ire,
Et regretz que l'on ne dit á ame.

Meestal lijk ik wel een zielloos lichaam,
niet in staat nog na te denken of te spreken.
Dit gaat samen met rouw, zorg, woede.
en spijt die men aan niemand toevertrouwt.

En vostre amour, a toute heure me pasme
Par souvenir que ne puis contredire,
Qui au retour ne cesse me redire:
"Se tu t'en sens, croy qu'aussi fait ta dame".

Mijn liefde voor jou doet me voortdurend smachten,
want op mijn herinneringen heb ik geen vat.
Zij van hun kant houden niet op te herhalen:
"Wat je ook voelt, weet dat jouw beminde hetzelfde voelt."

Comment peult avoir joye
Comment peult avoir joye,
qui fortune contrent?
L'oiseau qui pert sa proye
de neus ne le souvient.
Au boys sur la verdure
n'a point tout son désir;
De chanter ii n'a cure
qui vit en desplaisir.

Hoe kan hij zich vermeien
die de speelbal is van het lot?
De vogel die zijn prooi verliest
vergeet dit niet licht;
in het woud tussen het loof
vindt hij geen behagen.
Hij denkt er niet aan te zingen,
hij die ongelukkig is.

J'ay beau huer
J'ay beau huer avant que ben havoyr
De celle la que plus amon gre vault;
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van haar die mij het meest bevalt.
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J'ay pour elle maint dolereulx assault
Que point ne croyt je l'apercoy devoyr.

Om haar lijd ik duizend kwalen
die ze ongelovig wegwuift.

Je ne luy puys pour or ne pour avoyr,
Fayre entendant quar sy fayre le fault.
J'ay beau huer avant que ben havoyr
De celle la que plus amon gre vault;

Noch goud noch goed kunnen haar
er toe brengen mij ter wille te zijn.
Ik kan maar blijven schreeuwen om de gunsten
van haar die mij het meest bevalt.

Son dur courage je ne puys desmouvoyr,
Plus ni voy tout que de cryer bien hault,
Car je conoys que peu de may luy chault,
Elle le fet pour mieulx moy decepvoyr.

Haar harde inborst kan ik niet vermurwen.
Wat mij nog rest is luid te schreeuwen,
want ik weet dat ze weinig om me geeft.
Dit doet ze om me nog meer te kwellen.

Veci la danse Barbari
Veci la danse Barbari
En Barbari avint l'altrier
une grant aventure
De troes filles d'un borgioes
chi yoent á la verdure
Disoet la plus yone de troes,
"Je suis la plus fendue,
Depuis le cul jusch'a nombril"
Veci la danse Barbari.

Dit is de Barbarije-dans.
In Barbarije viel weleer
dit heugelijk feit voor.
Van de drie dochters van een burger
die zich in het groen vermeiden
zei de jongste van de drie:
"Mijn spleetje is het langst,
van mijn reet tot aan mijn navel."
Dit is de Barbarije-dans.

Asturianada
Soy de Asturias,
de la tierra ms hermosa,
Soy del conceju de Aller,
del publin de Flechosa.

Ik ben van Asturias,
van de allermooiste streek.
Ik ben van het kanton van Aller,
van het dorpje Flechosa.

Paguen mis ojos
Paguen mis ojos, pues vieron
A quien ms que asi quisieron,
Vieron una tal beldad,
que de grado voluntad
Mi querer i libertad
Cativaron i prendieron.
Cativaron mi querer,
en poder de tal poder,
Que les es forado ser
Ms tristes que nunca fueron,
Ms tristes serán si biven,
que si moros los cativen,
Porque de mirar s'esquiven
A quien nunca concnieron.
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Dat mijn ogen mogen doven, want ze hebben
wie ze het meest liefhebben gezien.
Ze hebben zo een schoonheid gezien,
dat ze uit vrije wil
mijn wilskracht en vrijheid
hebben gevat en gegrepen.
Ze hebben mijn wil
met zo een kracht gegrepen,
dat ze verplicht zijn
triester dan ooit te zijn.
Ze zullen triester zijn als ze leven,
dan als moren hen gevangen zouden nemen,
want door te kijken ontsnappen ze
aan wie hen nooit heeft gekend.
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Quant° inas lexos de ti
Quanto inas lexos de ti
Mas sin gloria y mas sin mi
En ti queda el alegria
y todo el bien que yo vi
A ti dexo el alma mia
Yo voy ajeno de mi
Pazeme ya d'acabar
esta vida en que bivi
Que no puede mas durar
tanto mal sin ver a ti.

Hoe verder van jou,
Hoe minder roem en hoe minder ik me mezelf voel
In jou berust alle vreugde
en alle goeds dat ik heb gezien
Jou laat ik mijn ziel
Ik voel me vreemd van mezelf
Geef me toch rust om een eind te maken
aan dit leven waarin ik leef
Want ik kan niet langer
zoveel smart uithouden zonder jou te zien.

Dezi, flor rresplandegiente
Dezi, flor rresplandegiente,
si parístes vos agora
a vustro Dios exgelente.
Quiso tan pobre nacer
que no tiene una mantilla
0! Dios de tan gran poder!
Dime quién tanto t'umilla
Quel dolor y la manzilla
que ti vos pones agora
siendo Dios onipotente.
Dezi, flor rresplandegiente,
si parfstes vos agora
a vustro Dios exgelente.

Zeg, schitterende bloem,
of gij nu uw uitmuntende God
gebaard hebt.
Hij wilde zo arm geboren worden
dat hij geen deken heeft
0, God van zo grote macht!
Zeg me wie u zo vernedert
Welke pijn, en de ontering
die gij u nu oplegt,
God de almachtige zijnde.
Zeg, schitterende bloem,
of gij nu uw uitmuntende God
gebaard hebt.

Lordault
Lordault, lordault, lordault, garde que tu feras.
Car sy tu te maries, tu t'en repentiras
Si tu prens jeune femme, jamès n'en joyras
Lordault, lordault, lordault, garde que tu feras,
Elle yra á léglise, le presbtre la verra
La merra en sa chambre, et la confecera
Lordault, lordault, lordault, garde que tu feras.
Lui fera les enffanz et ren tu n'en sgauras
Et quant el sera grosse, il la te renvoira
Lordault, lordault, lordault, garde que tu feras.
Et nourriras Penfant qui riens ne te sera.
Encor seras bein aise quant huchera papa,
Lordault, lordault, lordault, garde que tu feras.
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Naïeveling, naïeveling, naïeveling, kijk uit.
Want indien je trouwt, zal je het je beklagen.
Indien je een jonge vrouw huwt, zal je er nooit van
genieten.
Naïeveling, naïeveling, naïeveling, kijk uit.
Ze zal naar de kerk gaan, de priester zal haar zien,
haar naar zijn kamer brengen en haar biecht horen.
Naïeveling, naïeveling, naïeveling, kijk uit.
Hij zal haar zwanger maken, en je zal het niet weten,
en wanneer haar buik zwelt stuurt hij ze jou terug.
Naïeveling, naïeveling, naïeveling, kijk uit.
Zij zal een kind voeden dat niet het jouwe is.
En je zal nog blij zijn wanneer het "papa!" roept.
Naïeveling, naïeveling, naïeveling, kijk uit.
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La Capella Reial de Catalunya & Hespèrion XX
Jordi Savall

algemene leiding

Rosa Dominguez
Elisabetta Tiso
Carlos Mena
Paolo Costa
Lambert Climent
Francesc Garrigosa
Lluis Vilamajó
Jordi Ricart
Daniele Carnovich

sopraan
sopraan
contratenor
contratenor
tenor
tenor
tenor
bariton
bas

Jordi Savall
Sergi Casademunt
Juan Manuel Quintana
Lorenz Duftschmid
Jean-Pierre Canihac
Alfredo Bernardini
Daniel Lasalle
Claude Wassner
Luca Guglielmi
Perdo Estevan

viola da gamba
viola da gamba
viola da gamba
violone
corneto
chirimía
sacabuche tenor
bajón
órgano
percusión

Maandag, 24 augustus 1998, 20 u.
Sint-Augustinuskerk

Jordi Savall

zie biografie p. 49
Rosa Dominguez

zie biografie p. 187
Carlos Mena

zie biografie p. 52
Paolo Costa

zie biografie p. 52
Lambert Climent

zie biografie p. 53
Francesc Garrigosa

zie biografie p. 53
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Jordi Ricart

Jordi Ricart is geboren in Barcelona. Hij studeerde piano, viool en zang aan de Escolania
de Montserrat. Hij trad vaak als solist op met het koor van de abdij. Later maakte hij deel
uit van een kamerorkest en van de koren Madrigal en Cármina in Barcelona. In 1982
ging hij zang studeren bij Montserrat Pueyo aan het conservatorium van zijn geboortestad. Hij volgde ook cursussen bij Helmut Lip, Marius Van Altena en Wout Oosterkamp.
Jordi Ricart was reeds te horen in Paulus van Mendelssohn, de Messiah van Handel, het
Requiem van Mozart, La Petite messe Solennelle van Rossini, de Johannes Passion en het
Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach en Die Sch0fung van Haydn. Hij vertolkte rollen in de opera's El Giravolt de Maig van Toldrá, Die Zauberfkite van Mozart en Il
Barbiere di Seviglia van Rossini. Hij werkt regelmatig met ensembles als La Capella Reial
de Catalunya, Hespèrion XX, Al Ayre Espatiol en Capel Compostelana. Jordi Ricart realiseerde verscheidene radio- en televisieopnamen en was betrokken bij een vijftigtal cdopnamen voor Astrée-Auvidis en Deutsche Harmonia Mundi.
Daniele Carnovich

zie biografie p. 53

La Capella Reial de Catalunya

zie biografie p. 54

Hespèrion XX

zie biografie p. 55
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Programma
Cristóbal de Morales (ca. 1500-1553)
Ad mat utinum
Circumdederunt me gemitus mortis

Invitatorium
Regem cui omnia vivunt
Venite exultemus Domino (Psalmus 94)

In primo nocturno
A porta infieri (Versiculum)
Parce mihi Domine (Lectio I)
Taedet animam meam vitae meae (Lectio II)
Manus tuas a fecerunt me (Lectio III)

In secundo nocturno
Collocet eos Dominus cum principibus (Versiculum)
Ne recorderis peccata mea, Domine (Responsorium)
uit: Puebla, Archivo de la Catedral

PAUZE
Bartolomé de Escobedo (ca. 1510-1563)
Missa Philippus Rex Hispaniae
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Agnus Dei
uit: Rome, Archivio Capitolare di S Maria Maggiore, C.S. 39
Ambrosio Cote3 (ca. 1550-1603)
Mortuus est Philippus Rex
uit: Valencia, Colegio y Seminario del Corpus Christi del Patriarca
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De troonsopvolging van Karel V door zijn zoon Filips II

Cristóbal de Morales (ca. 1500-1553), afkomstig uit Sevilla, was ongetwijfeld een van de
meest veelzijdige Spaanse componisten uit de 16de eeuw. Zijn oeuvre werd in diverse
Europese landen gepubliceerd, vaak in verzamelbundels naast werk van de bekendste polyfonisten van die tijd. Zijn onrustige aard dwong hem ertoe zeer dikwijls van betrekking te
veranderen. Tien jaar lang hield hij het uit als cantor aan de Sixtijnse Kapel, maar toen hij
in 1545 de toelating kreeg voor een bezoek aan zijn vaderland, maakte hij van de gelegenheid gebruik om Rome voorgoed de rug toe te keren. Morales componeerde niet minder dan
eenentwintig missen, zestien magnificats, talrijke motetten en enkele profane werken.
Zowel de kerkelijke autoriteiten als de componisten hebben in Spanje sinds mensenheugenis enorm veel belang gehecht aan de liturgie voor de doden. Reeds tijdens de
Middeleeuwen werd het overlijden van bijvoorbeeld de hertog van Barcelona of een vorst
van de koninkrijken Castilië, León, Navarra of Aragón met indrukwekkende ceremonies
betreurd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Cristóbal de Morales naast twee requiems
een hele reeks polyfone werken voor het Officium defunctorum componeerde.
Dit Officium defunctorum bleef bewaard in een koorboek van de kathedraal van Puebla in
Mexico. Morales schreef de stukken vermoedelijk tussen 1545 en zijn overlijden in 1553.
Het staat vast dat ze werden uitgevoerd in Mexico stad, enkele jaren na de dood van de
componist, tijdens een herdenkingsplechtigheid gehouden naar aanleiding van de begrafenis van Keizer Karel V in november 1559. Francisco Cervantes de Salazar tekende een
gedetailleerde en kleurrijke beschrijving van deze plechtigheid op, met een zeer uitgebreid
verslag van de muzikale elementen, in zijn Ttimulo Imperial, gedrukt in Mexico stad in
1560. Aangezien de korte afstand tussen het paleis van de vice-koning en de kathedraal
van Mexico stad een grote processie onmogelijk maakte, werden ook de kerk van San
José en een patio naast het Franciscanerklooster ingelast. Aan het hoofd van de processie
liepen tweeduizend Indianen, uitgedost in hun rouwkleding. Dan volgden de clerus, voorgegaan door de bisschop, de koloniale bewindslieden met de vice-koning en tenslotte een
vertegenwoordiging van alle organen van de koloniale gemeenschap. De hele processie
duurde twee uur.
De muziekuitvoering in de kerk werd gedirigeerd door Lázaro del Alamo, de kapelmeester
van de kathedraal. Hij had zijn muzikanten in twee koren opgesteld, die altemerend of als
één ensemble musiceerden. Het invitatorium Regem cui omnis vivunt, dat als en soort refrein voortdurend afwisselt met de verzen van Psalm 94, is zeer geschikt om met dergelijke
uitvoeringspraktijken te experimenteren. De drie lessen - waarvan vooral de eerste volgens Cervantes de Salazar "iedereen begeesterde" - bestaan uit een strenge vierstemmige
harmonisatie van de gregoriaanse recitatieven, met de melodie in de bovenstem. Afgezien
van enkele onverwachte harmonische verschuivingen ligt de emotionele impact van deze
stukken overwegend in de tekstdeclamatie. De onophoudelijk veranderende ritmische
patronen lijken de recitatieven te vertragen of te versnellen. Door de afwisseling van
klank en stilte worden sterke dramatische mogelijkheden gecreëerd. In het responsorium
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Ne recorderis is elk onderdeel gebaseerd op het voortdurend altemeren van sobere homofone passages met zangerige melodieën.
Bartolomé de Escobedo werd omstreeks 1510 geboren in het bisdom Zamora. Hij studeerde in Salamanca, waar hij het tot cantor aan de kathedraal bracht. In 1536, één jaar na
Cristóbal de Morales, volgde zijn aanstelling tot zanger in de Sixtijnse Kapel. Ondanks
protest van de "Vlaamse" leden van het koor, die bezwaar uitten tegen nog een Spaanse
zanger in hun midden, wist hij binnen de kortste keren hun respect af te dwingen. Eén
van hen zond een motet van Escobedo naar hertog Ercole II van Ferrara. Er volgden echter nog woordenwisselingen tussen de zangers, waardoor Escobedo tweemaal geschorst en
zelfs voor één dag geëxcommuniceerd werd. Toch zou hij het grootste deel van zijn verdere loopbaan in Rome blijven. In 1551 trad hij, samen met zijn collega zanger-componist
Ghiselin Danckerts, op als rechter in het muzikale dispuut tussen de Italiaan Nicola
Vicentino en de Portugees Vincenzo Lusitano. In 1554 keerde hij naar Spanje terug. Hij
genoot van een prebende in Segovia tot aan zijn dood in 1563.
De beroemde Spaanse muziektheoreticus Francisco Salinas prees zijn "vriend" Bartolomé
de Escobedo om zijn eruditie en compositietalent. Toch liet Escobedo slechts een beperkt
oeuvre na: twee missen en zes motetten. De zesstemmige Missa Philippus Rex Hispaniae
bleef bewaard in de Sixtijnse Kapel samen met missen van Mouton, Palestrina, Jacquet de
Berchem en Johannes Parvus. Vermoedelijk is deze mis opgedragen aan de kroning van
Filips II. Op 28 maart 1556 deed Karel V in Valladolid immers afstand van al zijn bezittingen in Europa en de Nieuwe Wereld, ten voordele van zijn zoon. Aan de basis van de mis
ligt de "soggetto cavato"-techniek: een cantus firmus gebaseerd op de solmisatie van de klinkers uit de woorden "Philippus Rex Hispaniae", met mi-mi-ut-re-mi-fa-mi-re als resultaat. In
elk misdeel bevindt deze cantus firmus zich in de partij van de tweede tenor. De andere
stemmen bewegen zich rond de melodie met contrapuntische technieken als canons en
kreeftbewegingen. De muzikale structuur en de behandeling van de cantus firmus vertonen
zoveel gelijkenis met de Missa Hercules Dux Ferranae van Josquin Desprez, dat Escobedo
deze mis ongetwijfeld moet gekend hebben. Later zou ook Philippe Rogier de "soggetto
cavato"-techniek toepassen in zijn Missa Philippus II Rex Hispaniae (zie ook p. 182).
Ambrosio Cotes (ca. 1550-1603) was afkomstig uit Villena, nabij Alicante, en kreeg een
muziekopleiding aan het plaatselijke Colegio de Teatinos. In 1573 werd hij kapelmeester
van de Santiago-kerk van Villena. Vervolgens bekleedde hij dezelfde functie vanaf 1581 in
de koninklijke kapel van Granada, vanaf 1596 aan de kathedraal van Valencia en tenslotte
van 1600 tot aan zijn dood aan de kathedraal van Sevilla. Het prachtige lamento op de
dood van Filips II Mortuus est Philippus Rex, behoort tot zijn beste werk. Dit zevenstemmige
motet kadert in de grote Spaanse traditie van begrafenismuziek. Qua intensiteit kan het vergeleken worden met gelijkaardige composities van Victoria, Alonso Lobo en Vivanco.
Lieve Schaubroeck

Laus Polyphoniae

maandag 24 augustus 19981 107

OFFICIUM DEFUNCTORUM
Circumdederunt me gemitus mortis
Circumdederunt me gemitus mortis,
dolores inferni, circumdederunt me.

Rond mij staan doodsklachten,
verdriet om de hel, rondom.

Regem cui omnia vivunt
Regem cui omnia vivunt,
Venite adoremus

De koning aan wiens voeten alle leven ligt,
komt, laten wij hem aanbidden.

Venite exultemus Domino
Venite exultemus Domino,
jubilemus Deo salutari nostro:
praeocupemus faciem ejus in confessione,
et in psalmis jubilemus ei.

Komt, laten wij de Heer met jubel bezingen,
laten wij juichen voor God, ons heil,
treden wij voor zijn aanschijn, met lofgezang,
laten wij met psalmen een loflied aanheffen.

Regem cui omnia vivunt,
Venite adoremus.

De koning, aan wiens voeten alle leven ligt,
komt, laten wij hem aanbidden.

Quoniam Deus magnus Dominus,
et Rex magnus super omnes deus:
quoniam non repellet Dominus plebem suarri,
quia in manu ejus sunt omnes fines terrae,
et altitudines montium ipse conspicie.

Want onze God is een grote Heer
en een koning boven alle goden.
De Heer zal zijn volk niet verstoten;
in zijn hand liggen alle grenzen van de aarde
en hij aanschouwt de toppen van de bergen.

Venite adoremus.

Komt, laten wij aanbidden.

Quoniam ipsius est mare,
et ipse fecit illud,
et aridam fundaverunt manus ejus:
venite, adoremus,
et procidamus ante Deum:
ploremus coram Domino, qui fecit nos:
quia ipse est Dominus Deus noster:
nos aurem populus ejus,
et oves pascuae ejus.

Hem hoort de zee toe,
hij heeft ze geschapen,
en zijn handen hebben het land gemaakt.
Komt, laten wij aanbidden ...
Laten wij voor zijn aanschijn treden,
nederig gebogen, want hij heeft ons gemaakt.
Hij is onze Heer en God,
en wij zijn zijn volk,
de schapen van zijn kudde.

Regem cui omnia vivunt,
Venite adoremus.

De koning aan wiens voeten alle leven ligt,
komt, laten wij hem aanbidden.

Hodie si vocem ejus audieritis,
nolite obdurare corda vestra,
sicut in exacerbatione
secundum diem tentationis in deserto:
ubi tencaverunt me patres vestri,
probaverunt et viderunt opera mea.

Als gij vandaag zijn stem aanhoort,
verhardt dan uw harten niet
zoals ten tijde van de verbittering,
de dag van de beproeving in de woestijn.
Toen hebben uw voorvaderen mij getart,
zij hebben mij op de proef gesteld, maar ook mijn
werken aanschouwd.

10$
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Venite adoremus.

Komt, laten wij aanbidden.

Quadraginta annis proximus fui
generationi huic,
et dixi: Semper hi errant corde:
ipsi vero non cognoverunt vias meas,
quibus juravi in ira mea
si introibunt in requiem meam.

Veertig jaren lang ben ik
dit geslacht nabij gebleven
en ik sprak: Steeds dwalen zij in hun hart,
maar zij kennen mijn wegen niet.
In mijn woede heb ik voor hen deze eed gezworen:
zullen zij ooit binnentreden in mijn rust?

Regem cui omnia vivunt,
Venite adoremus.

De koning aan wiens voeten alle leven ligt,
Komt, laten wij hem aanbidden.

Requiem aetemam dona eis Domme:
et lux perpetua luceat eis.

Geef hun, Heer, de eeuwige rust,
en moge het eeuwige licht voor hen schijnen.

Venite adoremus.

Komt, laten wij aanbidden.

Regem cui omnia vivunt,
Venite adoremus.

De koning, aan wiens voeten alle leven ligt,
Komt, laten wij hem aanbidden.

A porta inferi
A porta inferi
Erue Domme animas eorum.

Ontruk, Heer, hun ziel
aan de poorten van de hel.

Parce mihi Domine
Parce mihi Domme:
nihil enim sunt dies mei.
Quid est homo,
quia magnificas eum?
aut quid apponis erga eum cor tuum?
Visitas eum diluculo,
et subito probas illum.
Usqucquo non parcis mihi,
nec dimittis me,
ut glutiam salivam meam?
Peccavi, quid faciam tibi
o custos hominum?
Quare posuisti me constarium tibi,
et factus sum mihimetipsi gravis?
Cut non tollis peccatum meum,
et quare non aufers iniquitatem meam?
Ecce nunc in pulvere dormiam:
et si mane me quaesieris, non subsistam.

Spaar mij, Heer,
want mijn dagen zijn niets.
Wat is de mens,
dat gij hem laat gedijen?
Of waarom omgeeft gij hem met de zorgen van uw hart?
Vanaf de morgenstond zijt gij bij hem
om hem op de proef te stellen.
Hoelang nog zult gij mij niet sparen
en geen rust mij gunnen,
opdat ik tenminste mijn speeksel kan inslikken.
Ik heb gezondigd. Wat heb ik tegen u misdaan
o, cipier van de mensen?
Waarom beloert gij mij
en ben ik mezelf tot last geworden?
Waarom neemt gij mijn zonde niet van mij weg
en waarom ziet gij mijn onrecht niet door de vingers?
Mocht ik maar slapen in het stof
en niet meer bestaan, wanneer gij mij 's morgens
komt zoeken!

Taedet animam meam vitae meae
Taedet animam meam vitae meae,
dimittam adversum me eloquium meum,
loquar in amaritudine animae meae.
Laus Polyphoniae

Mijn ziel is (= Ik ben) mijn leven beu,
daarom zal ik vrije loop laten aan mijn zelfbeklag;
ik zal spreken in de bitterheid van mijn ziel.
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Dicam Deo: Noli me condemnare
indica mihi cur me ira judices.
Numquid bonum tibi videtur,
si calumnierus me et opprimas me,
opus manuum tuarum,
et consilium impiorum adjuves?
Numquid oculi camei tibi sunt:
aut sicut videt homo, et tu videbis?
Numquid sicut dies hominis dies tui,
et anni tui sicut humana sunt tempora,
ut quaeras iniquitatem meam,
et peccatum meum scruteris?
Et scias quia nihil impium fecerim,
cum sit nemo
qui de manu tua possit cruere.

Tot God zal ik zeggen: Veroordeel mij niet,
zeg mij liever waarom gij mij met gramschap vonnist.
Meent gij dan dat het goed is
dat gij mij verdrukt,
mij, het werk van uw handen
als gij de plannen van de goddelozen bevordert?
Hebt gij dan ogen van vlees
en bekijkt gij de dingen zoals een mens?
Uw dagen zijn toch niet zoals de dagen van een mens
en uw jaren zijn toch niet zoals de menselijke tijdmaat,
zodat gij u zoudt bezighouden met mijn tekorten
en mijn zonde zoudt napluizen?
Weet toch dat ik niets tegen uw goddelijke wil heb gedaan,
want niemand is er
die aan uw hand kan ontsnappen.

Manus tuae a fecerunt me

Manus tuae a fecerunt me,
et plasmaverunt me totum in circuitu:
et sic repento praecipitas me?
Memento, quaeso,
quod sicut Jutum fecetis me,
et in pulverem reduces me.
Nonne sicut lac mulsisti me,
et sicut caseum me coagulasti?
Pello et camibus vestisti me:
ossibus et nervis compegisti me.
Vitam et misericordiam tribuisti mihi,
et visitatio tua custodivit spiritum meum.

Uw handen hebben mij gemaakt
en mij gekneed zoals de pottenbakker doet,
en gaat gij mij plots in de afgrond storten?
Herinner u, smeek ik, dat gij mij als leem hebt
gevormd,
en gaat gij mij nu laten verpulveren tot stof?
Hebt gij mij niet mals gemaakt als melk
en hebt gij mij niet doen stremmen als kaas?
Gij hebt mij bekleed met huid en vlees,
met beenderen en spieren hebt gij mij stevig gemaakt.
Leven en medemenselijkheid hebt gij mij geschonken
en uw bijstand heeft mijn geest behoed.

Collocet eos Dominus cum principibus

Collocet eos Dominus cum principibus.
Cum principibus populi sui.

De Heer zal hen een plaats geven tussen de machtigen,
tussen de leiders van zijn volk.

Ne recorderis peccata mea, Domine

Ne recorderis peccata mea, Domme,
Dum veneris judicare saeculum per ignem.
V. Dirige, Domme Deus meus,
in conspectu tuo viam meam.
Dum veneris judicare saeculum per ignem.
MIS

Blijf mijn zonden niet gedenken, Heer,
wanneer gij zult komen om de wereld te oordelen met
het vuur.
Heer, mijn God, richt
mijn leven voor uw aanschijn,
wanneer gij zult komen om de wereld te oordelen met
het vuur.

Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
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Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
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Gloria
Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam,
Domme Deus, Rex caelestis,
Deus, Pater omnimpotens, Domine Fili
unigenite, Jesu Christe.
Domme Deus, Agnus Dei,
Filius Patris,
qui tollis peccata mundi
miserere nobis,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis,
quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dorninus,
tu solus altissimus, Jesu Christe.
Cum sancto spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Eer aan God in den hoge
en op aarde vrede
aan de mensen van goede wil.
Wij loven U, wij prijzen
en aanbidden U, wij verheerlijken U
en zeggen U dank
voor Uw grote heerlijkheid,
Heer God, Hemelse Koning,
God, almachtige Vader, Heer,
eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader,
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
onferm U over ons,
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaardt ons gebed,
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons,
want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer,
Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus,
met de Heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.

Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum, Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum
ante omnia saecula,
Deum de Deo, turnen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt,
qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incamatus est de Spirito Sancto
ex Mariae virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die
Laus Polyphoniae

Ik geloof in één God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
en voor alle tijden
geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God,
geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is,
die voor ons, mensen,
en omwille van ons heil
uit de hemel is neergedaald.
En Hij is ontvangen van de Heilige Geest
uit de Maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd
onder Pontius Pilatus,
Hij heeft geleden en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag
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III

secundurn scripturas,
et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.

volgens de schriften,
Hij is opgevaren ten hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden
en aan Zijn Rijk komt geen einde.

Et in Spiriturn Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit,
qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur,
qui locutus est per prophetas,
et unam Sanctam Catholicam
et Apostolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum,
et expecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi saeculi.
Amen.

Ik geloof in de Heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft,
die voortkomt uit de Vader en de Zoon,
die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt,
die gesproken heeft door de profeten,
en in één heilige katholieke
en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel
tot vergiffenis van de zonden,
en ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend Rijk,
Amen.

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaothl
Pleni sunt caeli et terra
gloria tua.

Heilig, heilig, heilig
de Heer, de God der hemelse machten,
Vol zijn hemel en aarde
van Uw heerlijkheid.

Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis!
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem!

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons!
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
Geef ons de vrede!

MORTUUS EST PHILIPPUS REX
Mortuus est Philippus Rex,
et fleverunt eum omnis populus,
populus planctu magno,
et lugebant dies multos,
et dixerunt:
Quomodo cecidit potens,
qui salvum faciebat populum suum.
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Hij is gestorven, Koning Filips,
en om hem weende heel het volk,
het volk met grote jammerklacht,
en treurde dagenlang
en sprak:
Hoe is hij gestorven, de sterke,
die zijn volk het heil heeft gebracht?
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Gran Duca di Toscana
Anne Mertens
Doron David Sherwin
Frank Theuns
Sylvia Abramowicz
Vincent Dumestre
Mirella Ruigrok
Simen Van Mechelen

sopraan
cornetto
renaissancefluit
viola da gamba
vihuela
dulciaan
schuiftrombone

Dinsdag, 25 augustus 1998, 12 u.
Kapel Centrum Elzenveld

Gran Duca di Toscana

Anne Mertens richtte in 1996 het ensemble Gran Duca di Toscana op. Ze wilde vocale
en instrumentale muziek uit de Italiaanse vroegbarok brengen. De naam refereert aan de
opdracht aan de groothertog van Toscane in Frescobaldi's Primo Libro d' Arie musicale per
cantarsi. De kleinste bezetting van het ensemble bestaat uit een sopraan, Anne Mertens
zelf, en basso continuo, verzorgd door Chris Verhelst. Vaak krijgen zij versterking van
theorbespeler Vincent Dumestre. Om in staat te zijn het polyfone repertoire van de 15de
en de 16de eeuw te brengen, wordt de groep uitgebreid met zangers en instrumentalisten.
Deze laatsten spelen onder meer cometto, renaissancefluit, viola da gamba, vihuela, harp,
dulciaan en bazuin.
Het repertoire van het Ensemble Gran Duca di Toscana bestaat uit de programma's
Frescobaldi en tijdgenoten, Vrouwelijke componisten in het 17de-eeuwse Italië, Rubensiana, Los
cancioneros en Lamenti. Rubensiana is een muzikale evocatie van Rubens' verblijf in Italië,
terwijl Lamenti uit werk van onder anderen Monteverdi en Mazzocchi bestaat.

Anne Mertens

Anne Mertens studeerde klavecimbel bij Jos van
Immerseel en zang bij Liane Jespers aan het Koninklijk
Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen. Zij
behaalde er een hoger diploma zang. Daarna volgde ze
masterclasses bij onder anderen Montserrat Figueras en
Noelle Baker.
Mertens werkte jarenlang samen met het Huelgas
Ensemble van Paul Van Nevel en het Collegium Vocale
en de Chapelle Royale onder leiding van Philippe
Herreweghe. Ze was in binnen- en buitenland te horen
met groepen als het Ensemble Vocal Européen, het Hélix Ensemble, Ex Tempore, het
Collegium Instrumentale Brugense, II Trionfo del Suono, het Ricercar Consort en Musica
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Antigua Keiln. Haar repertoire reikt van de vroegbarok tot de hedendaagse muziek. Met
haar eigen groep Gran Duca di Toscana concerteerde zij tijdens verschillende festivals voor
oude muziek. In het najaar van 1998 brengt Anne Mertens muziek van Barbara Strozzi en is
ze bovendien te horen in Bachs Mattheuspassie onder leiding van Paul Dombrecht.
Doron David Sherwin

Doron David Sherwin werd in 1962 geboren in Los Angeles in de Verenigde Staten. Zijn
ouders kwamen aan de kost als zangers in een nachtclub. Als jongen kreeg Sherwin
belangstelling voor oude muziek. Hij leerde verscheidene vroege houtblaasinstrumenten
bespelen en legde zich ten slotte toe op de cometto. Hij studeerde dit instrument bij
Bruce Dickey aan de Schola Cantorum Basiliensis.
Sinds 1984 musiceert Sherwin zowat overal ter wereld met oude muziekensembles. Nu eens
maakt hij deel uit van de groep, dan weer is hij solist. Hij was te horen met Hespèrion XX,
het Amsterdams Barokorkest, het Clemencic Concort, de Tavemer Players, Tragicomedia,
het Ensemble Sonnerie, Capricio Stravagante en Cantus 0511n. Met zijn oud-leraar Bruce
Dickey musiceert hij sinds 1986 geregeld in het Concerto Palatino.
Doron David Sherwin maakt deel uit van La Reverdie, dat middeleeuwse muziek uitvoert,
en waar hij cometto speelt én zingt. De platen van het ensemble werden tot nu toe vijf
keer bekroond met een Diapason d'Or. Bovendien werkt hij samen met hedendaagse
componisten als William Kraft, Riccardo Malipiero en René Clemencic. Elk van hen
kwam onder de indruk van het unieke timbre en de expressieve mogelijkheden van de
cometto en schreef nieuw werk voor Sherwin.
Sherwin trad in West-Europa, Polen, Estland, de Verenigde Staten, Canada en Japan op
voor radio en televisie. Hij is te horen op zo'n vijftig cd's, verschenen bij labels als EMIReflexe, Deutsche Harmonia Mundi, Harmonia Mundi France, Erato, Virgin, Accord,
Arcane, Ricercar, Accent, Tactus en Sony Classical. Sherwin doceerde cursussen aan de
Accademia Chigiana in het Italiaanse Siena, maar ook in Göteborg, Muri, Freiburg en
Bazel. Sinds 1994 doceert hij cometto en historische improvisatie aan het Staatliche
Institut fik Musik Trossingen in Duitsland.

Frank Theuns

Frank Theuns is geboren in Antwerpen. Hij studeerde fluit, blokfluit en traverso aan het
conservatorium van Brussel. In 1980 behaalde hij daar een hoger diploma dwarsfluit en in
1989 een hoger diploma traverso in de klas van Barthold Kuijken. Sinds 1987 doceert hij
zelf traverso aan het Leuvense Lemmensinstituut. Bovendien geeft hij geregeld masterclasses en lezingen in België, Nederland, Italië en Spanje.
Theuns werkte met Les Talens Lyriques onder leiding van Christophe Rousset, Marc
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Minkowski's Musiciens du Louvre, het
Collegium Europae van Wieland Kuijken en
Jos Van Immerseels Anima Eterna. In 1989
richtte hij Il Trionfo del Suono op, waarmee
hij musiceerde tijdens de voornaamste
Europese festivals voor oude muziek. Op dit
ogenblik is Theuns lid van Il Fondamento
onder leiding van Paul Dombrecht, Jordi
Savalls Le Concert des Nations en La Petite
Bande van Sigiswald Kuij ken.
Sylvia Abramowicz

Sylvia Abramowicz was nog erg jong toen ze in de Parijse Schola
Cantorum blokfluit leerde spelen. In 1976 behaalde zij er in de
oude muziekklas een "diplórne d'excellence". Vervolgens legde ze
zich toe op de viola da gamba. Abramowicz vertrok naar het
conservatorium van Den Haag, waar ze bij Ricardo Kanji verder
blokfluit studeerde en bij Adelheid Glatt gamba. Van 1984 tot
1986 vervolmaakte ze zich op de gamba bij Jordi Savall in de
Schola Cantorum Basiliensis. Vervolgens verbleef ze aan het
departement voor oude muziek van de Universiteit van Indiana,
dat geleid wordt door Thomas Binkley. Sinds 1988 doceert
Sylvia Abramowicz viola da gamba aan de conservatoria van
Saint-Cloud en Chevilly-Larue.
Abramowicz was te horen met Les Arts Florissants, het Collegium Vocale, de Chapelle
Royale, Les Talens Lyriques, Sagittarius, La Grande Ecurie et la Chambre du Roy,
Akademia, Le Parlement de Musique de Strasbourg en het renaissance-ensemble Doulce
Mémoire. In 1985 stichtte ze samen met Jonathan Dunford het ensemble A Deux Violes
Esgales. In 1994 voerde ze voor het eerst hedendaags werk uit. Het ging om Brèves d'Eté
voor harp, luit en gamba van Claire Renard. Dit memorabele concert vond plaats in het
Théátre de la Bastille. Het jaar daarop verzorgde Abramowicz de soundtrack van de
Giraudeaus film Les Caprices d'un Fleuve. Tenslotte maakte zij ook opnamen voor de
labels Accord, Adès, Arion, BNL, Erato, Opus 111 en Stil.
Vincent Dumestre

In 1988 liet Vincent Dumestre zich inschrijven voor de cursus klassieke gitaar aan de
Ecole Normale de Musique in Parijs. Drie jaar later rondde hij deze studie af. Intussen
kreeg hij belangstelling voor het rijke repertoire voor de renaissance- en de barokluit. Hij
volgde les bij Hopkinson Smith en bij Eugène Ferré. De theorbe leerde Dumestre bespelen in Parijs en bij Rolf Lislevand in Toulouse. Terzelfdertijd legde hij zich onder leiding
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van de klavecinist F. Michel in Boulogne toe op het basso
continuospel. Hij geeft geregeld les in het raam van stages die
de Association Française pour l'Action Artistique organiseert
in het buitenland.
Vincent Dumestre concerteerde in Frankrijk en daarbuiten,
nu eens met kamermuziekensembles, dan weer met grotere
formaties. Hij trad aan met La Simphonie du Marais, het
Ricercar Consort, Le Centre de Musique Baroque de
Versailles, A Sei Voci, La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, Akademia en Le Concert
des Nations. Met deze ensembles nam hij cd's op voor Erato, Ricercar, Astrée/Audivis,
EMI, Verany, Lisia Productions en FNAC Musique.
Mirella Ruigrok

Mirella Ruigrok studeerde aan het conservatorium van Gent kamermuziek, harmonie en blokfluit. Omdat haar belangstelling zich steeds meer
op muziek uit de Renaissance en de vroegbarok richtte, leerde ze ook
andere blaasinstrumenten - vooral dubbelrietinstrumenten - bespelen. Ze
volgde een cursus dulciaan bij Bernhard Junghnel en schalmei en pommer bij Katharina Arfken. Mirella Ruigrok treedt in binnen- en buitenland op met kleine en grotere ensembles.
Simen Van Mechelen

Terwijl hij Romaanse filologie studeerde, volgde Simen Van Mechelen aan het Koninklijk
Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen zang bij onder anderen Liane Jespers.
Nadien studeerde hij baroktrombone bij Wim Becu. Sinds 1989 werkt Van Mechelen bij
de Vlaamse Opera, waar hij instaat voor de boventiteling. Als trombonist is hij actief op
drie terreinen. Met het Huelgas Ensemble, Currende, La Caccia en Oltremontano brengt
hij renaissancemuziek. Met Concerto Palatino en La Fenice
legt hij zich toe op het repertoire voor cometti en tromboni.
Het vroege orkestrepertoire speelt hij met het Amsterdam
Baroque Orchestra, Concerto Vocale, La Petite Bande en
met het Orchestre des Champs-Elysées. Simen Van
Mechelen was betrokken bij de opname van een vijftigtal
cd's.
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Prugrwitana
Juan Vásquez (ca. 1510-ca. 1560)
Amnr, virtiiri y nnhles pensamientos
Quien amores tiene, como duerme?
uit: Juan Vásquez, Recopilación de sonetos y villancicos, Sevilla, 1560

Ginés de Morata (fl. 16de eeuw)
La rubia pastorcica

Juan del Encina (1468-1529/30)
Yo no spero qu'en mi vida

Anoniem
A la mia gran pena forte

Francisco de la Torre (fl. 1483-1504)
Danza Alta

Anoniem
Ora balie tu
Si avéis dicho, marido
uit: Madrid, Palacio Reial, Biblioteca, MS 1335 (Cancionero musical de Palacio)

Francisco Guerrero (1528-1599)
Ojos claros y serenos

Anoniem
Clarns y frescos nos
Puse mis amores
Que se hizo, Juan, tu placer?
Di, perra mora

Ginés de Morata
nios
no VAiS
José Bernal Gongales (fl. ca. 1550)
Navego en hondo mar

Ortega (?-?)
Pues que me tienes, Miguel
uit: Madrid, Casa Ducal de Medinaceli, Batolomé March, privéverzameling (Cancionero musical de
la Casa de Medinaceli, ca. 1569)

Francisco Guerrero
Claros y hermosos ojos
La gracia y los ojos bellos
Pluguiera a Dios
uit: Canciones y Villanescas espirituales, Venetië, 1589

Anoniem
Coma suele el blanco zisne
Por la puerta del Callibrun
A pginns ei snl rayava
uit: Madrid, Biblioteca Nacional, MSS 1370-72 (Romances y Letras a tres vozes, ca. 1600)

F. Guttiérez (?-?)
0, quan felice a sido

Juan Arafiés (?-1649 of later)
Chacona
uit: Rome, Biblioteca Casanatense, MS 5437 (Cancionero musical de Casanatense, ca. 1620)
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Amor, virtud y nobles pensamientos

Tijdens de regeerperiode van de Katholieke Koningen Ferdinand van Aragon en Isabella
van Castilië (1469-1517) groeide Spanje uit tot een welvarende natie. De ontdekking van
de Nieuwe Wereld door Colombus bezorgde het land een uitzonderlijke machtspositie en
een enorme bron van rijkdom. Bovendien volgden de vorsten een politiek van religieus
fanatisme en vurig nationalisme. Ze slaagden erin de moren van het Iberisch schiereiland
te verdrijven in 1492. De Inquisitie promootte het katholicisme met harde hand. De relatieve rust die daarop volgde, bracht de Spaanse cultuur tot een nieuwe bloei. Ferdinand
en Isabella droegen de kunsten een warm hart toe. In tegenstelling tot hun voorgangers
gaven ze de voorkeur aan muziek met een authentiek Spaans karakter. Ze haalden hun
hofmuzikanten niet uit Frankrijk of Italië, maar engageerden Spanjaarden.
De Spaanse muziek floreerde in de vorm van canciones, villancico's en romances. Vooral
het villancico groeide uit tot het profane polyfone genre bij uitstek. Het was voor Spanje
wat het chanson voor Frankrijk betekende en de frottola en villanella voor Italië. "Het
villancico is een strofische vorm, die uitsluitend gecomponeerd wordt om gezongen te
worden", schreef Juan Diaz Rengifo in zijn Arte Poética Espafiola uit 1592. Het villancico
stamt uit de volksmuziek en bestaat uit een refrein of estribillo en één of meerdere strofen
of coplas. Zowel refrein als strofen volgen een welbepaald rijmschema dat vertaald wordt
in een specifieke muzikale vorm. Het villancico beantwoordde echter niet aan een enkel
standaardschema zoals de middeleeuwse "formes fixes". Dichters en componisten waren
zeer vindingrijk in het aanbrengen van subtiele verschillen in de poëtische structuur en
haar muzikale vertaling. Op basis van de tekst groeide er een onderscheid tussen het "villancico jocoso" en het "villancico de desventura". Het eerste vertelt op lichtvoetige wijze
over herderinnetjes, paters en nonnen, soldaten en ridders, bedrogen echtelieden, drinkgelagen of dansfeesten. In het villancico de desventura ging het er verfijnder aan toe - het
brengt het relaas van een onmogelijke of ongelukkige liefde.
De belangrijkste tegenhanger van het eerder volkse villancico in de 15de eeuw was het
aristocratische canción. Dat laatste was opgebouwd volgens een vergelijkbaar stramien,
maar had een meer gesofisticeerde tekst. Lange tijd genoot het meer aanzien dan het villancico. Omstreeks het einde van de 15de eeuw maakte het villancico echter een inhaalbeweging. Het canción verdween uit de belangstelling, dit tot spijt van sommige edellieden. Don Wilg° López de Mendoza, markies van Santillana, liet zich denigrerend uit over
het groeiend succes van het villancico: "Minderwaardig zijn diegenen die zich zonder
orde, regel noch verhaal inlaten met het maken van romances en gezangen, waarover het
volk van lage en onderdanige afkomst zich verheugt."
Rond die tijd begon ook de romance aan haar opmars. Het ging om een verhalende ballade met strofen van vier regels, die een of andere historische of legendarische gebeurtenis
behandelt. Onderwerpen putte men uit de Spaanse geschiedenis van de voorbije eeuwen.
Dit populaire Spaanse repertoire vond zijn neerslag in een vijftal liedboeken van het
einde van de 15de en het begin van de 16de eeuw. De Cancionero de la Colombina is ver//X idinsdag 25 augustus 1998
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moedelijk de oudste, maar de grootste en belangrijkste verzameling is ongetwijfeld de
Cancionero de Palacio. Deze is genoemd naar de bibliotheek waar een Spaanse musicoloog
hem in 1870 ontdekte. De liederen werden tussen 1490 en 1520 gekopieerd en gebundeld. Vermoedelijk gebeurde dit aan het hof van Ferdinand en Isabella, maar volgens
andere bronnen hoorde de cancionero toe aan de hertog van Alva. Van de 463 composities zijn meer dan drie vierden villancico's - de grootste verzameling die bestaat.
Daarnaast is de romance het best vertegenwoordigd. De Cancionero de Palacio is ook erg
belangrijk omdat honderden composities alleen hierin zijn opgetekend en omdat verscheidene componisten enkel in deze context vermeld worden. De belangrijkste villancico-componist (en componist tout court) uit deze periode is Juan del Encina. In zijn oeuvre komen zowat alle toen gebruikelijke types en varianten van villancico's voor.
Uiteraard is zijn werk in de genoemde cancionero's goed vertegenwoordigd.
Na het bewind van de Katholieke Koningen waaide er een andere wind door het Spaanse
muzieklandschap. Met het aantreden van Karel V in 1516 weerklonk de Vlaamse polyfonie opnieuw volop op het Iberische Schiereiland. De hofkapel van de keizer bestond
hoofdzakelijk uit componisten en musici uit de Lage Landen, en kreeg dan ook de naam
"Capilla Flamenca". Dit betekende echter niet dat de Spaanse muziek een stille dood
stierf. Het villancico bleef heel populair, vooral door toedoen van componist Juan
Vásquez (ca. 1510-ca. 1560) en door het werk van de Spaanse vihuelisten.
Vásquez was een scharnierfiguur in de geschiedenis van het villancico. Hij bundelde zijn
composities in een aantal boeken, waarvan de Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro
y a cinco voces uit 1560 het belangrijkste is. De bundel bevat 67 nummers, waaronder 48
villancico's. Ze zijn geschreven in een sobere en evenwichtige polyfone stijl. Hoewel
Vásquez priester was, gebruikte hij in zijn villancico's geen religieuze onderwerpen.
Integendeel, de invloed van de volksmuziek was nog erg groot.
Onder Filips II, Karels zoon, verschoof het zwaartepunt naar het religieuze villancico. Het
hof was niet langer het brandpunt van het muziekleven. Kerken en kathedralen namen deze
functie over. Als diepgelovig vorst drukte Filips de besluiten van het Concilie van Trente
door en stimuleerde hij de Contrareformatie. Op muzikaal vlak betekende zulks dat men
voorrang gaf aan religieuze en liturgische muziek in een sobere, expressieve polyfone stijl.
Daarom legden de meeste Spaanse componisten zich hier in de eerste plaats op toe. Het villancico dreigde dood te bloeden. Francisco Guerrero (1528-1599) stak daar een stokje voor
door de voorschriften van het concilie ook op de muziek in de volkstaal toe te passen. De
meeste van zijn Canciones y Villanescas espirituales van 1589 zijn niets anders dan religieuze
villancico's. Voor sommige composities maakte Guerrero gebruik van bestaande teksten,
onder meer van dichters als Lope de Vega, waarin hij de profane elementen verving door
uitdrukkingen van godsdienstige aard. Vandaar dat er dikwijls twee versies van eenzelfde
tekst voorkomen: de ene "a lo humano", de andere "a lo divino".
Een andere muzikale stroming van de tweede helft van de 16de eeuw zocht tegen de
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besluiten van het Concilie van Trente in aansluiting bij de Vlaamse polyfonie en de
bloeiende Italiaanse madrigaalkunst. De invloed van het madrigaal is duidelijk merkbaar
in een handschrift van het laatste kwart van de 16de eeuw. De Cancionero Musical de la
Casa de Medinaceli is genoemd naar de familie die in het bezit is van deze bundel. Naast
76 liturgische stukken bevat hij 101 composities op Spaanse teksten. Het gaat om madrigalen, canciones, romances en villancico's. De meeste zijn anoniem, maar we vinden ook
auteurs terug als Francisco en zijn broer Pedro Guerrero, en verder minder bekende
namen als Ginés de Morata, Bernal Gongales, Rodrigo de Ceballos en een zekere Ortega.
Sommige stukken zijn inhoudelijk en structureel zeer ver verwijderd van het traditionele
volkse villancico. Ze zijn stilistisch soms moeilijk te onderscheiden van de madrigalen uit
diezelfde periode, tenzij dan op grond van het feit dat in het madrigaal geen refrein voorkwam.
De kerkelijke en wereldlijke autoriteiten namen geen genoegen met deze gang van zaken.
In 1585 verbood een koninklijk decreet de invoer van villancico's in Portugal. In 1596
nam Filips II een gelijkaardig besluit. Villancico's en andere niet-liturgische genres met
teksten in de volkstaal werden uit de koninklijke kapel gebannen. Maar het mocht niet
baten. Onder impuls van Francisco Guerrero had het religieuze villancico in de meeste
kerken een vaste plaats verworven in de eredienst. In de 17de eeuw verstevigde het zijn
positie en groeide het uit tot een soort Spaanse cantate. Het profane villancico daarentegen maakte langzaam maar zeker plaats voor andere profane genres.
Nicole Van Opstal

Tijdens dit concert zijn kinderen van concertbezoekers welkom in het kinderconcertatelier of bij de
kinderopvang. Zie ook p. 43.
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Amor, virtud y nobles pensamientos,
Amor, virtud y nobles pensamientos,
Dulce hablar consuma cortesia,
Un rostro Uien° siempre de alegria
Que a los mortales haze estar atentos.

Liefde, deugd en edele gedachten,
Zachte woordjes, wees hoffelijk
Een gezicht dat altijd vrolijk is
dat stervelingen opmerkzaam maakt.

Un divino mirar con que contentos
Estan los mis sentidos y alma mia;
Unos serenos ojos que son guia
Para quitar dos mil desabrimiento.

Een goddelijke blik waarmee mijn zintuigen
En mijn ziel in hun nopjes zijn;
Een paar serene ogen die een gids zijn
Om tweeduizend kwalen te doen verdwijnen.

Nobleza, discrecion y hermosura,
Honestidad y gracia muy subida,
Bondad con otras muchas maravillas;

Nobelheid, discretie en zachte schoonheid,
Eerlijkheid en hooggespannen gratie,
Goedheid en vele andere kwaliteiten;

Mirad, si a la que alcanca tal Ventura,
Si es deuda que se(r) deve conoscida:
Servilla agora y siempre de rodillas.

Kijk, als het voor haar die zo een geluk bereikt
Nodig is dat het bekend wordt,
Dien haar dan nu, en altijd geknield.

Quien amores tiene, como duerme?
Quien amores tiene, como duerme?
Duerme cada qual como puede.
Quien amores tiene de la casada,
Como duerme la noche ni el alva?
Duerme cada qual como puede.

Wie liefheeft, hoe slaapt die?
Eenieder slaapt hoe hij kan.
Wie een gehuwde vrouw liefheeft,
Hoe slaapt die 's nachts en bij het ochtendgloren?
Eenieder slaapt hoe hij kan.

La rubia pastorgica
La rubia pastorcica de ojos vellos,
por espantar un pajaro atrevido,
que en su dorada selva hizo nido,
cortose los cabellos y alli corto
al amor el buelo entre ellos.

Het blonde herderinnetje met de mooie ogen
jaagde een onverschrokken vogel weg,
die in haar gouden haardos een nest had gebouwd,
ze knipte haar haren en daardoor knipte ze
de gevleugelde liefde tussen hen door.

Yo no spero qu'en mi vida
Yo no spero qu'en mi vida
Me veré rregosijado,
Pues Menga se a desposada
Pleg' a Dios, que la queria
Con huzia de no mudarme,
Qu'el dia que no la via
No podia quellotrarme;
Y agora ansi dexarme
Por el nuevo desposado,
Se dobla mas mi cuidado.

Ik verwacht niet dat ik nog
Plezier zal hebben in het leven
Want Menga is getrouwd
God weet dat ik van haar hield
Ik wilde dat het niet zou veranderen,
Dat de dag dat ik haar niet zag
Ik mij onverzadigd zou voelen
En nu ze mij
Voor de nieuwe man verlaten heeft
Zit ik dubbel in de zorgen.

El rrabé ni caramillo

Violen noch fluiten,
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No lo ahuzio ni lo quiero,
Ni el capote de pardillo
Ni'l bonete dominguero
Ni menos pienso ni spero
Que terné mas gasajado,
Sino siempre andar penado.

Ik wil er niet van weten
Noch van de cape van de boer
Noch van de zondagse muts
Nog minder denk ik en verwacht ik
Dat ik nog eregast zal zijn
Maar dat ik integendeel altijd onder smart gebukt zal gaan.

Mirara la dicha rrevelada
Que la dava muchos dones
Manteca, leche cuajada,
Quesillos i rrequesones;
I las pulias i rrasones
Qu'entre nos havian pasado
Andando con el ganado.

Als ze maar eens zou kijken naar het grote geluk
Dat haar vele geschenken gaf
Reuzel, kwark,
Kaas en wrongel;
En de steken onder water en de redeneringen
Die we onderling uitgewisseld hebben
Toen we met het vee onderweg waren.

Si mirara los gasajados
Qu'entr'ella fueron i mi,
i quantos buenos tasajos
En este mundo la di;
No puedo pensar que asy
Tan presto arrebatado
olvidara mi cuidado.

Keek ze maar eens naar de eerbetuigingen
Die we uitwisselden
En hoeveel lekkere stukken vlees
Ik haar in deze wereld toestopte
Ik kan me niet voorstellen dat ze,
Van zodra ik uit de buurt was,
Mijn zorgen om haar zou vergeten.

A Ia mia gran pena forte
A la mia gran pena forte
Dolorosa aflitta e rrea
Diviserunt vestem meam,
Et super eam miserunt sortem.
Rex Herodes et Pilatus
Contra me sunt facti amici;
Mei conjuncti et parentati
Facti sunt michi nimici;
Jheremia propheta dixi(t)
Tristis est anima mea.

Tot mijn grote smart
Pijnlijk gekweld en veroordeeld.
Zij hebben mijn gewaad onder elkaar verdeeld
Door erom te dobbelen.
Koning Herodes en Pilatus
Zijn tegen mij vrienden geworden;
Mijn bondgenoten en familieleden
Zijn mijn vijanden geworden.
Jeremia de profeet heeft het gezegd:
Bedroefd is mijn ziel.

Moro yo pensando en questo
Dies mei declinaverunt,
Que me ferunt como a Cristo
Que per num(m)is vendirerunt;
Manus et pedus fixerunt
Dirumperunt ossa mea,
Diviserunt vestem meam,
Et super eam miserunt sorte (m).

Ik sterf terwijl ik hieraan denk.
Mijn dagen zijn om.
Het ging met mij zoals met Christus:
Om geld hebben zij mij verkocht.
Mijn handen en voeten hebben zij gebonden,
Mijn beenderen hebben zij verbrijzeld.
Zij hebben mijn gewaad verdeeld
door erom te dobbelen.

Toto qui se facit rege
Debet mori, nos legemus;
Pues que clama tota grege,
Crucifigere debemus:
Veste sua spoliemus,

Al wie zichzelf koning maakt,
Moet sterven, staat geschreven.
Omdat het volk het vraagt,
Moeten wij (hem) kruisigen.
Wij zullen hem van zijn kleren beroven
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Inter nos scindamus eam:
Diviserunt vestem meam,
Et super eam miserunt sorte (m).

En ze verdelen.
Zij hebben mijn gewaad verdeeld
Door erom te dobbelen.

Crucifixe, crucifixe,
Clamant omnes una voce,
Que cossi vole la lege
Que sea motto i posto in cruce;
Ad adiuvandum no cal luche (?)
Jam consumpta est caro mea,
Diviserunt vestem meam,
Et super eam miserunt sorte (m).

Kruisig hem, kruisig hem
Roepen allen uit één mond
Want zo wil het de wet
Dat hij sterft en gekruisigd wordt;
Geen gevecht kan helpen (1)
Reeds is mijn vlees verteerd.
Zij hebben mijn gewaad verdeeld door erom te dobbelen.

Ora baila tu
Ora baila tu.
Mas baila tu, ora baila tu.
Mas tu, mas tu.
Ya casava el colmenero,
Casava su fija.

Dans jij nu maar
Maar dans toch, dans jij nu maar.
Maar jij, maar jij.
De bijenkweker huwelijkte
Zijn dochter al uit.

Ojos claros y serenos
Ojos claros y serenos,
si de un dulge mirar sois alabados,
por qué si me mirais alrados?
Si quanto mas piadosos, mas bellos paregais
a quien os mira,
no me mireis con ira,
porque no parezcais menos hermosos.
Ay! tormentos rabiosos!
Ojos claros y serenos,
ya que asi me mirais, miradme al menos.

Heldere en serene ogen,
jullie worden toch geroemd voor jullie zachte blik
waarom kijken jullie me dan boos aan?
Als jullie des te vromer en mooier lijken
aan wie naar jullie kijkt,
kijk dan niet boos naar mij
opdat jullie niet minder mooi zouden lijken.
Ach! woeste kwellingen!
Heldere en serene ogen,
als jullie me dan toch zo bekijken, bekijk me dan tenminste.

Claros y frescos dos
Claros y frescos nos que mansamente bais
siguiendo vuestro natural camino,
desiertos montes mios que en un estado estais
de soledad contino;
abes en quien ay tino de descansar cantando;
arboles que bibis y al fin moris, oydme juntamente
mi boz amarga, ronca y muy doliente.

Heldere en frisse rivieren die zachtjes kabbelen
jullie natuurlijke weg volgend,
verlaten bergen van mij die in een staat
van eenzaamheid met mate verkeren;
vogels die de behendigheid bezitten om zingend uit te rusten;
bomen die drinken en uiteindelijk sterven, luistert allemaal naar mij,
naar mijn bittere stem, hees en vol pijn.

Puse mis amores
Puse mis amores en Femandillo,
Ay! que era casado, mal me ha mentido!
Digasme el barquero garrido
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Ik ben verliefd geworden op Femandillo,
Ach! Hij was getrouwd, hij heeft tegen me gelogen!
Zeg mij, knappe bootsman,
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en qual de aquellas barcas va Femandillo
El traydor era casado mal me ha mentido.

in welk van die bootjes zit Femandillo
De verrader die getrouwd was en tegen me heeft gelogen.

Que se hizo, Juan, tu placer?
Que se hizo, Juan, tu placer?
que tu alegre solias ser.
Que se hizo tu postura,
Zagal, y tu gala y brio?
Nada d'eso ya no es mio:
perdiose po mi ventura.

Wat is er met jouw plezier gebeurd, Juan?
Je was toch altijd zo vrolijk.
Wat is er met je houding,
Jongeman, met je trots en je zwier gebeurd?
Niets daarvan is nog mijn:
ik ben het door mijn eigen schuld kwijtgeraakt.

Di, perra mora
Di, perra mora,
di, matadora,
por qué me matas
y siendo tuyo,
tan mal me tratas?

Zeg, moorse teef,
zeg, moordenares,
waarom dood je mij
ik ben toch van jou,
waarom behandel je mij zo slecht?

Ojos que ya no véis
Ojos que ya no véis quien os mirava,
quando érades espejo en que se via!
Que cosa podréis ver, que os dé contento?
Prado florido y verde, do algun dia
por el mi duke amigo yo esperava!
Llorad conmigo el grave maj que siento.

Ogen die al niet meer zien wie naar jullie keek,
toen jullie een spiegel waren waarin men zich kon zien!
Wat zullen jullie kunnen zien dat jullie tevredenheid schenkt?
Een groene wei vol bloemen, waar ik op een dag
wachtte op mijn zoete vriend!
Ween met mij om het diepe leed dat ik voel.

Navego en hondo mar
Navego en hondo mar embrabeido,
con flaca nave que se va quebrando,
contrario el viento y vame amenazando
la fortuna, que siempre me ha seguido.

Ik vaar op diepe en woeste zee
met een rank schip dat langzaam breekt
de wind zit tegen en het lot, dat me altijd
achtervolgd heeft, bedreigt me.

Cuéntome en este tiempo por perdido.
Si espero en el porvenir, estoy temblando,
que el pasado me va triste acordando
como de mal en peor siempre he venido.

Ik schat dat ik verloren ben in dit weer.
Als ik aan de toekomst denk, beef ik,
want mijn trieste verleden herinnert mij er steeds weer aan
hoe het met mij steeds van kwaad naar erger is gegaan.

Pues que me tienes, Miguel
Pues que me tienes,
Miguel, por esposa,
mirame, Miguel,
como soi hermosa!
Mita qué estremada
me hizo natura!
Quanta hermosura
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Nu je mij
tot vrouw hebt, Miguel,
moet je eens zien,
Miguel, hoe mooi ik ben!
Kijk dan hoe de natuur
haar uiterste best heeft gedaan!
Wat een schoonheid
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en mi esta engerrada!

ligt er in mij opgesloten!

Claros y hermosos ojos
Claros y hermosos ojos,
donde'l divino amor se muestra y bive,
de donde se regibe la gloria sin enojos.
Cada buelta que dais llevais despojos

Heldere en mooie ogen
van waaruit de liefde zich toont en leeft,
bron van verrukking en toorn.
Bij elke beweging hebben jullie succes,

que, si mirais ayrados
poneis freno a los mas descongertados,
y, si mirais piadosos,
dais nueva vida, ojos mios gragiosos.

want als jullie kwaad kijken,
beteugelen jullie de meest losbandigen,
en als jullie genadig kijken,
schenken jullie nieuw leven, mijn bekoorlijke ogen.

La gracia y los ojos bellos
La gracia y los ojos bellos,
y aquel semblante divino,
y el color de los cabellos,
que al oro saca de tino
la invidia que tiene dellos,
esta'n vos en punto tal,
Virgen mas qu'el sol hermosa,
que de lo qu'es inmortal,
si no's Dios, no hallo cosa
que reconozcais ygual.

Gratie en mooie ogen
en dat goddelijk evenbeeld
en de kleur van het haar
die goud doet verbleken
de afgunst op die ogen,
het is bij u van dien aard,
Maagd mooier dan de zon,
dat van wat onsterfelijk is,
tenzij het God is, ik niets vind
dat aan u kan tippen.

Pluguiera a Dios
Pluguiera a Dios, si aquest'es buen partido,
que y nunca nasgiera o no pecara,
o, llorando mi culpa, tal quedara,
como si no la oviera cometido,

Dat het aan God behage, als dit een goede partij is,
dat ik nooit zou geboren zijn of zonden zou begaan hebben,
of dat ik wenend over mijn fouten zo zou worden
alsof ik ze niet begaan zou hebben,

y ya que tan protervo y malo é sido,
que a tanto perdimiento no llegara,
qu'en duda de mis males yo tomara,
por no perder mi ser, el no aver sido.

En aangezien ik zo verdorven en slecht ben geweest,
dat ik aan zo een verlies niet zou geraken,
dat ik twijfelend aan mijn gebreken
om mijn zijn niet te verliezen, zou kiezen voor het niet
geweest te zijn.

Ay! no lo quiera Dios, ni tal pretendo.
Ya sé que aun en la piedra y en la planta
el ser sobre'l no ser tiene excelengia.

Ach! God behoede mij, en ik wil dat ook niet.
Ik weet wel dat het zijn in de stenen en de planten
nog de bovenhand heeft op het niet zijn.

Pecador grande soy, mas bien entiendo
que no's posible ser mi culpa tanta
que no la sane Dios, con su clemengia.

Ik ben een grote zondaar, maar ik begrijp toch
dat mijn schuld niet zo groot kan zijn
dat God ze met zijn vergevingsgezindheid niet kan genezen.
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Como suele el blanco zisne
Como suele el blanco zisne,
viéndose al fin de sus dias,
cantando alegres canciones,
despedirse de la vida.
Ay! dulce vida mia!
Recive el alma que a salir porfia.

Zoals de witte zwaan gewoonlijk,
wanneer ze het einde van haar dagen ziet naderen,
het leven vaarwel zegt
terwijl ze vrolijke liedjes zingt.
Ach, zoet leven van mij!
Ontvang de ziel die absoluut wilde vertrekken.

Por la puerta del Cambron
Por la puerta del Cambron,
una de las mas nombradas,
que adoman la gran Toledo
imperial ciudad de Espafia.

Door de poort van Cambron,
een van de meest genoemde,
die het grootse Toledo smukken
keizerlijke stad van Spanje.

Toledo, Esparia, por Bambay
por la reina doria Sancha.
Y el Tajo le responde manso y ledo,
unas vesces, Esparia y otras, Toledo.

Toledo, Spanje, door Bambay
door de koningin doria Sancha.
En de Taag antwoordt haar zacht
soms Spanje en soms Toledo.

A penas el sol rayava
A penas el sol rayava
en las numantinas torres,
sacudiendose el aljofar
de la humedad de la noche.
Y al son de las trompetas
y las vozes los corazones
y los ayres rompen.

De zon scheen maar amper
op de Numantijnse torens,
de dauw van de vochtigheid van de nacht
van zich afschuddend.
En bij het schallen van de trompetten
en de stemmen, breken de harten
en de luchten.

0, quan felige a sido
0, quan felice a sido
quien de amor en su vida no á gustado.
Pues seguro de olvido
y de mudanca, alegre y sin recelo
huye de amor los fuegos y los yelos.

0, hoe gelukkig is geweest
wie tijdens zijn leven niet van de liefde heeft geproefd.
Want zeker van vergetelheid
en veranderingen, ontvlucht hij zonder argwaan
het vuur en het ijs van de liefde.

Chacona
Un sarao de la chacona
se hizo el mes de las rosas,
huvo rnillares de cosas
y la fama lo pregona.
A la vida vidita bona,
vamonos a Chacona.

Het was het Chaconne dansfeest.
De rozenmaand begon,
er gebeurden duizenden dingen
er werd ruchtbaarheid aan gegeven.
Op het goede mooie leven,
mijn liefje laten we gaan feesten.

Porque se caso Almadan
se hizo un brava sarao,

Omdat Almadán is getrouwd,
werd een groot feest aangericht,
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dangaron hij as de Anao
con los nietos de Milan.
Un suegro de Don Beltran
y una cutiada de Orfeo
comengaron un guineo
y acabolo una amagona
y la fama lo pregona.
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de dochters van Anao dansten
met de knapen van Milán.
Een schoonvader van Don Beltrán
en een schoonzus van Orpheus
begonnen aan een flirt,
tot 'n amazone tussenbeide kwam.
En er werd ruchtbaarheid aan gegeven.
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Huelgas Ensemble
Paul Van Nevel

dirigent

Marie-Claude Vallin
Katelijne Van Laethem
Peter de Groot
Otto Rastbichler
Harry van Berne
Matthew Vine
Marius Van Altena
Jasper Schweppe
Eitan Sorek
Kees-Jan de Koning
Stephan MacLeod

cantus
cantus
altus
tenor
tenor
tenor
tenor
tenor
tenor
bassus
bassus

Dinsdag, 25 augustus 1998, 20 u.
Sint-Aug ustinuskerk

Paul Van Nevel

Paul Van Nevel verwierf vooral bekendheid als stichter en leider van het Huelgas
Ensemble, dat hij oprichtte na zijn activiteiten aan de Schola Cantorum Basiliensis. Van
Nevel legt zich toe op de polyfone muziek van de Middeleeuwen en de Renaissance. Hij
benadert deze vanuit de originele bronnen en hun notatie. Elk jaar brengt de dirigent
enkele maanden door in bibliotheken in heel Europa, waar hij oude muziek transcribeert
en bestudeert.
Van Nevel sloot een contract af met Sony Classical. Dit bezorgde hem wereldfaam op het
vlak van de interpretatie van de polyfone muziek. Meestal gaat het om onbekend werk
dat Van Nevel herontdekt en dat hij met zijn ensemble op plaat zet. Paul Van Nevel is
ook gastdirigent bij het Collegium Vocale in Gent, het koor van de Nederlandse
Bachvereniging en het Nederlands Kamerkoor. Hij doceert oude muziek aan het
Amsterdamse Sweelinckconservatorium, waar hij aan de sectie koorleiding notatie en
interpretatie geeft.
Naast radiocauserieën schreef Paul Van Nevel vele artikelen over bronnen en hun interpretatie. Hij houdt zich de laatste tijd bezig met een interdisciplinaire benadering van
oude muziek. Daarbij betrekt hij zoveel mogelijk de tijdgeest (literatuur, temperament en
tempo, redenaarskunst - iets anders dan retoriek!) bij de interpretatie. Bij uitgeverij
Bkenreiter gaf Van Nevel transcripties uit van oude polyfonie. Hij schreef twee boeken:
een monografie over Johannes Ciconia, van wie hij ook het verzameld werk opnam, en
Nicolas Gombert en het avontuur van de Vlaamse polyfonie.
Paul Van Nevel kreeg in 1994 de prestigieuze Prix In Honorem van de 47ste Grand Prix
du Disque van de Académie Charles Cros voor de opnamen van de Codex Las Huelgas,
Febus avant! en de Lagrime di San Pietro van Orlandus Lassus. In 1995 kregen Paul Van
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Nevel en het Huelgas Ensemble de Cannes Classical Award voor oude muziek voor de cdopname van de Codex Tors Huelgas. In 1996 jaar onderscheidde het Franse muziektijdschrift Diapason Van Nevel met de Diapason d'Or de l'Année voor vocale muziek, dit
voor de cd Utopia triumphans.
Huelgas Ensemble

Het Huelgas Ensemble is een van Europa's meest gerenommeerde groepen voor de uitvoering van polyfone muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance. Het verrast steeds
weer met de programmering van meestal onbekend werk.
De interpretaties van het Huelgas Ensemble zijn gebaseerd op een grondige studie van de
uitvoeringsattitudes van de Middeleeuwen en de Renaissance. De kennis van de originele
notatie van de tekst en de muziek zijn hierbij onmisbaar.
Het Huelgas Ensemble besteedt van langsom meer aandacht aan het karakter van de oude
muziek als fenomeen van haar tijd. Daarbij baseert het zich op de temperamentenleer van
onder anderen Albertus Magnus, het geheugentheater van Ciulio Camillo, de studie van
de redenaarskunst - zoals in de Oratoriae artis epitome van Jacobus Publicius - en de diverse
literaire stromingen in Europa.
Telkens weer tonen de media zich enthousiast over de levendigheid van de uitvoeringen
door het Huelgas Ensemble. In 1981 al was de groep laureaat van de wedstrijd van de
Europese Radio Unie met een programma omtrent Johannes Ciconia. In 1986 ontving
het ensemble de speciale Cinq clés de sol, een onderscheiding van de Canadese Radio
voor de opname van het verzameld werk van Johannes Ciconia. In 1988 verleende het
Huelgas Ensemble zijn medewerking aan het televisieprogramma De Polyfonisten dat de
Golden Prague ontving tijdens het internationaal televisiefestival van Praag.
Het ensemble sloot een exclusief contract af met Sony Classical. Sindsdien verzorgt het
de opnamen van middeleeuwse en renaissancemuziek voor de Vivarte-reeks van producer
Wolf Erichson. Ook met deze opnamen won het Huelgas ensemble talrijke prijzen, zoals
de Edisonprijs, de Caeciliaprijs in 1991, 1993 en 1995 en de Snepvangersprijs van de
Belgische muziekpers 1991 voor de cd met de twaalfstemmige mis Et Ecce Terrae Motus
van Antoine Brumel. In 1993 volgde een tweede Snepvangersprijs voor Nicolas Gombert:
Muziek aan het hof van Karel V. Het ensemble ontving bovendien de eerste prijs van de
CD Compact Records Award 1991 voor zijn opname van de 15de-eeuwse miscyclus La
Dissection d'un homme armé.
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Programma
Alexander Agricola (1446-1506)
Missa Je ne demande
Kyrie
uit: Rome, Capella Sist/na, MS 23 & Petrucci, Missae Alexandri Agricole, 1504

Francisco de Penalosa (ca. 1470-1528)
Precor te, Domine
uit: Coimbra, Biblioteca General de Ia Unlyersidad. MS 12

Alexander Agricola
Missa Secundi toni
Gloria
uit: Missae Alexandri Agricole, Petrucci, 1504

Pedro de Pastrana (ca. 1480-na 1559)
In to, Dominc, 3peravi
uit: Tarazona, Archivo de la Catedral, MS 5

Alexander Agricola
Missa In Myne zyn
Agnus Dei
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, MS 9126

Anoniem (Spanje, 16de eeuw)
Hio de Sevilla
st lurijn Biblictoca Nazionalc, MS C.I. 14

PAUZE
Nicolas Gombert (ca. 1495-ca. 1560)
Media vita
uit: Primus Liber cum sex Vocibus, Venetië, 1539

Don Fernando de las Infantes (ca. 1534-ca. 1610)
nnmine probasti
uit: Marchio Scotto, Vcnctië, 1579

Philippe Rogier (ca. 1561-1596)
Pereat dies
uit: El Escorial, Pluteo 53, libro 2'

Diego de Pontac (1603-1654)
Missa In Exitu Israel de Aegypto
Agnus Dei
uit: Centro de Documentación de Cataluha, Subirá, 1934

Pierre de Manchicourt (ca. 1510-1564)
Faulte dargent
Le treziesme livre. a six et huyt part/es, Antwerpen, Tielman Susato, 1550

Mateo Romero (1575/76-1647)
Fatigada navecilla
uit: Cancionero mCisical y poético del siglo XVII recogido por Claudio de Sablonara,
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De kapelmeesters van de Capilla Flamenca en hun Spaanse tijdgenoten

In 1496 werd in Spanje met veel luister een huwelijk gevierd dat het muziekleven op het
Iberisch schiereiland de komende eeuwen diepgaand zou beïnvloeden. Dat jaar huwde Juana,
dochter en erfgename van de Katholieke Koningen Ferdinand en Isabella, met Filips de
Schone, hertog van Bourgondië, heer van de Nederlanden en zoon van de Habsburgse keizer
Maximiliaan. Het huwelijk luidde nauwe culturele contacten in tussen beide gebieden. Een
aspect daarvan was de import van de toonaangevende polyfone muziek uit het Noorden. Het
werk van de Vlaamse polyfonisten was zeker niet onbekend in Spanje, zoals blijkt uit het religieuze werk van plaatselijke componisten, onder wie Francisco de Perialosa en Juan de
Antxieta. Maar tijdens het bewind van Ferdinand en Isabella lag het accent toch vooral op de
eigen muziek. Daarvan getuigen de talrijke villancico's, romances en canciones die men eind
15de, begin 16de eeuw verzamelde in omvangrijke liedboeken of cancionero's.
De reizen die Filips de Schone in 1502 en 1506 naar het land van zijn echtgenote ondernam, kwamen neer op promotietournees voor de Vlaamse polyfonie. De vorst werd vergezeld door zijn hofkapel, waartoe op dat moment de componisten Pierre de la Rue en Alexander Agricola behoorden. De
Vlaamse kapel verraste de Spaanse adel met muziek van de grootste namen uit die tijd : Johannes
Mouton, Jean Richafort, Josquin Desprez, en natuurlijk ook van De la Rue en Agricola zelf.
Vooraleer Alexander Agricola in 1500 in dienst trad van Filips de Schone was hij onder meer
actief in Italië aan het hof van de Milanese hertog Galeazzo Sforza, aan het Aragonese hof in
Napels en in de Franse koninklijke kapel. Hij overleed in 1506 op zestigjarige leeftijd in
Valladolid aan de pest, tijdens één van zijn dienstreizen voor de hertog. Als componist produceerde Agricola vooral missen, motetten en chansons. Zijn missen zijn - zoals toen gebruikelijk
was - vooral cantus- firmusmissen, zoals de Missa In myne zin op basis van zijn eigen lied In minen
zin of de Missa Je ne demande op een cantus firmus uit het gelijknamige chanson van Antoine
Busnois. De muziek van Agricola leunt vrij dicht aan bij die van Johannes Ockeghem, met wie
hij samenwerkte aan het Franse hof. Vloeiende, lang uitgesponnen, melismatische lijnen, een
polyfone stroom van stemmen, die ritmisch zeer gevarieerd zijn uitgewerkt: deze omschrijving is
van toepassing op de muziek van beide meesters. Maar in tegenstelling tot Ockeghem smukte
Agricola de stroom regelmatig op met sequensen, imitaties en motiefherhalingen.
Francisco de Perialosa (ca. 1470-1528) en Pedro de Pastrana (ca. 1480-na 1559) behoorden
tot de componisten die in de vroege 16de eeuw Spaanse polyfone muziek schreven. Beiden
waren een tijdje verbonden aan het hof van Ferdinand van Aragon. Daarna scheidden hun
wegen. Perialosa werd lid van de prestigieuze Pauselijke Kapel in Rome, terwijl Pastrana werd
opgenomen in de entourage van keizer Karel V. Tijdgenoten prezen Francisco de Perialosa als
de beste componist van het ogenblik. Vooral in zijn motetten komt hij naar voor als de
bekwaamste Spaanse polyfonist vóór Cristóbal de Morales (ca. 1500-1553). Men schreef
Perialosa's motet Sancta Mater istud agas bijvoorbeeld lange tijd verkeerdelijk toe aan Josquin
Desprez, wat een idee geeft van de kwaliteit van zijn werk.
In de loop van de 16de eeuw raakte de Vlaamse polyfonie steeds meer ingeburgerd op Spaanse
bodem. Daarvoor zorgden vooral de opvolgers van Filips de Schone: Karel V en Filips II, die
hun hof vestigden in Spanje. Beide vorsten koesterden een uitzonderlijke liefde voor de monumentale polyfonie uit de noordelijke provincies en hielden er een eigen Capilla Flamenca op
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na, een uitgelezen schare kapelmeesters, zangers en componisten uit de Nederlanden. Een tijdgenoot noemde de kapel van Karel V "de meest volledige en meest uitmuntende uit de hele
christelijke wereld". De belangrijkste kapelmeesters onder keizer Karel V waren Nicolas
Gombert en Thomas Crequillon. Aan het hoofd van de hofkapel van Filips Il stonden onder
anderen Pierre de Manchicourt en Philippe Rogier. Als fervente verdedigers van de
Contrareformatie en voorvechters van de besluiten van het Concilie van Trente (1545-1563)
stimuleerden Karel en Filips hun musici vooral tot het componeren van religieuze muziek.
Nicolas Gombert (ca. 1495-ca. 1560) werkte in dienst van de keizer vanaf ongeveer 1526 tot
1538/39. De generatie van Gombert gaf het motet een centrale plaats in de productie van
geestelijke muziek. Motetten vormen het grootste deel van Gomberts oeuvre en zijn het meest
representatief voor de componist. Hij had een voorkeur voor vijf-en zesstemmige werken in
een vloeiende contrapuntische stijl. Rustpunten worden voortdurend omzeild en uitgesteld,
wat het geheel een fijnzinnig, meditatief karakter geeft.
In 1559 werd Pierre de Manchicourt (ca. 1510-1564) kapelmeester van Filips II in Madrid. Net
als Gombert schreef hij hoofdzakelijk motetten, wel 72, maar zijn chansonproductie is ook niet
onaardig met 53 stukken. Een van zijn meesterwerken is het achtstemmige Fauite dargent, waarin
hij pittige harmonische effecten combineert met een rijke variatie aan stemcombinaties.
Philippe Rogier (ca. 1561-1596) leidde de koninklijke hofkapel tijdens de laatste jaren van
het bewind van Filips B. De religieuze ijver van de koning werd er met het ouder worden niet
minder op. Integendeel, hij bleef van zijn musici religieuze en liturgische composities eisen die
strookten met de richtlijnen van het Concilie van Trente. In de praktijk betekende dat technisch sobere werken, met een maximum aan expressie. In 1596 vaardigde de koning zelfs een
decreet uit waarmee hij alle niet-liturgische genres met teksten in de volkstaal - chansons en
de populaire, typisch Spaanse villancico's - in zijn Capilla Reial verbood. Rogier moet heel wat
villancico's en chansons gecomponeerd hebben, maar de meesten gingen jammer genoeg verloren. Slechts een klein deel van zijn oeuvre - vooral missen en motetten - bleef bewaard.
Merkwaardig is dat Karel V noch Filips Il ooit een beroep deden op de grote Spaanse componisten van hun tijd. Nochtans beleefde de Spaanse polyfonie hoogdagen met figuren als
Cristóbal de Morales (ca. 1500-1553), Francisco Guerrero (1528-1599), Toms Luis de
Victoria (1548-1611) en vele anderen, en deden de Spanjaarden hun best om de aandacht van
de vorsten op zich te vestigen. Guerrero en Victoria droegen muziekdrukken op aan de koning
en Fernando de las Infantes (ca. 1534-ca. 1610) componeerde een rouwmotet bij de dood van
Karel V.
Ondanks de doorbraak van vernieuwende tendensen uit Italië bleef de polyfone kunst in
Spanje lang nawerken. Tot een eind in de 17de eeuw weerklonk aan de voornaamste hoven en
in de kathedralen polyfone muziek. Componisten als Diego de Pontac (1603-1654) bleven in
de traditionele contrapuntische stijl werken toen het moederland van die stijl, Vlaanderen,
zijn toonaangevende positie op muzikaal vlak al lang kwijt was.
Nicole Van Opstal
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Missa Je me demande
Missa Secundi Toni
Missa In Myne Zyn
Missa In Exitu Israel de Aegypto
Voor de misteksten, zie p. 110
Precor te
Precor te,
Domme Iesu Christe,
propter illam inaestimabilem
charitatem,
quando tu, Rex caelestis,
pendebas in cruce
cum deifica charitate,
cum moestissima anima,
cum tristissimo gestu,
cum turbatis sensibus,
cum transfixo corde
et transverberato corpore,
cum sanguineis vulneribus,
cum expansis manibus,
cum extensis venis,
cum clamoroso ore,
cum rauca voce,
cum pallida facie
cum mortali colore,
ut sis mihi placabilis
super multitudinem peccatorum meorum.
Amen.

Ik smeek U,
Heer Jezus Christus,
omwille van uw onschatbare liefde
(die gij betoond hebt)
wanneer gij, hemelse koning,
op het kruis hing
met uw goddelijke liefde,
met uw doodbedroefde ziel,
met uw in-triest gebaar,
met uw vermorzelde zinnen,
met uw doorboord hart
en uw gegeseld lichaam,
met uw bebloede wonden,
met uw uitgestrekte handen
en openliggende aderen,
met uw roepende mond
en uw schorre stem,
met uw bleek gelaat
en uw doodskleur
... schenk mij vergiffenis
voor mijn menigvuldige zonden.
Amen.

In te, Domine, speravi
In te, Domine, speravi,
non confundar in aetemum;
in justitia tua libera me,
et eripe me.

Op U, Heer, heb ik mijn hoop gevestigd,
ik zal in eeuwigheid niet ten onder gaan;
red mij omwille van uw rechtvaardigheid
en bevrijd mij.

Rio de Sevilla
Rio de Sevilla
quién te passase
sin que la mi serbilla
. se me mojase.
Rio de Sevilla
de barcos lleno,
á pasado el alma
y no pudo el cuerpo.
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Rivier van Sevilla
wie zou jou kunnen oversteken
zonder dat mijn sandalen
nat zouden worden.
Rivier van Sevilla
vol met boten,
de ziel is overgestoken
en het lichaam kon niet.
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Quién te passase...

Wie zou jou kunnen oversteken...

Rio de Sevilla
de arenas de oro,
dessa parte tienes
al bien que adoro.

Rivier van Sevilla
met zand van goud
aan deze kant heb je alles
waar ik zo van houd.

Quién te passase...

Wie zou jou kunnen oversteken...

Rio de Sevilla
rico de olivas,
por ti lloran mis ojos
lágrimas vivas.

Rivier van Sevilla
rijk aan olijven,
om jou wenen mijn ogen
levende tranen.

Quién te passase...

Wie zou jou kunnen oversteken...

Media vita
Media vita in morte sumus;
quem quaerimus adiutoren,
nisi te Domme?
Qui pro peccatis nostris
iuste irasceris.
Sante Deus, Sancte fortis,
Sancte et misericors
Salvator noster,
amarae morti ne tradas nos.

Te midden van het leven zijn we in de dood;
wie zoeken wij als helper,
tenzij U, o Heer ?
Gij die wegens onze zonden
terecht vergramd zijt,
Heilige God,
Heilige sterke,
Heilige en barmhartige Heiland,
lever ons niet uit aan de bittere dood.

Domine probasti
Domme probasti
me et cognovisti me;
tu cognovisti sessionem meam
et resurrectionem meam.
Intellexisti cogitationes meas de longe;
semitam meam et funiculum meum investigasti.

Heer, Gij doorziet mij
en kent mij
Gij weet wanneer ik ga zitten
en wanneer ik opsta.
Gij doorgrondt van ver mijn gedachten;
of ik loop of uitrust, Gij weet het.

Que ibo a spiritu tuo?
et quo a facie tua fugiam?
Si ascendero in coelum, tu illices;
Si descendero in infemum, ades.
Si sumpsero pennas meas dilu culo;
et habiteravo in extremis mails.
Et enim illuc manus tua deducet me;
et tenebit me dextera tua.

Waarheen zal ik gaan, ver van uw geest?
Waarheen zal ik vluchten, ver van uw aangezicht?
Als ik ten hemel stijg, dan zijt Gij daar;
als ik afdaal in de hel, zie ik U.
Ik gord de vleugels van de dageraad om
en klim boven de zee.
Zelfs daar leidt uw hand mij;
uw rechterhand houdt mij vast.

Pereat dies
Pereat dies in qua natus sum
quis unquam innocens periit
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Vervloekt de dag waarop ik geboren ben.
Wie is er ooit schuldeloos verloren gegaan?
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timor quem timebam evenit mihi
et quod verebar accidit
nonne dissimulavi,
nonne silvi,
nonne quievi
et venit super me indignatio.

Mij overviel de angst waarvoor ik beducht was
en wat ik vreesde is geschied.
Ik heb me niet aan mijn plicht onttrokken,
ik heb niet gezwegen,
ik heb niet werkloos toegezien,
(en toch) is verachting mijn lot geworden.

Faulte dargent
Faulte dargent
eest douleur non pareille
Se je le dis
Las je scay bien pour quoy
Sans de quibus
il se faut tenir quoy
Femme qui dort pour argent
se reveille.

Geldgebrek
is een kwaal zonder gelijke.
Ik zeg dat
omdat ik helaas maar al te goed weet
dat men beter zwijgt
als men er geen heeft.
Een vrouw die slaapt
wordt wakker voor geld.

Fatigada navecilla
Fatigada navecilla,
q'al mar entregay,
al viento de esperanza,
y de cuidado poca vela,
y mucho remoya.
Que passa felizmente
tantos golfos de deseos,
tanto peligros d'agravios,
tantos tormentos de celos.
Desdichada navecilla,
fatigado marinero,
al mar d'amor y hermosura,
ya no mas pues todo es menos.
Malcreidas esperansas,
bien entendidos deseos
todos quedan sepultados
en las olas del silencio.
Piedad favor.
Socorro. Cielo,
que me pierdo en el puerto
ay que me pierdo en el puerto.
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Vermoeid scheepje,
dat aan de zee wordt overgeleverd,
aan de wind van de hoop,
gevaarlijk met weinig zeilen
al wordt er veel geroeid.
Gelukkig vaart het voorbij
aan zoveel golven van verlangen,
zoveel kans op onrecht,
zoveel kwelling van jaloezie.
Ongelukkig scheepje,
vermoeide matroos,
in de zee van liefde en schoonheid,
niet meer en niet minder.
Ongeloofwaardige verwachtingen,
welbegrepen verlangens,
alles blijft begraven
in de golven van de stilte.
Heb medelijden!
Help! Hemel,
ik verga in de haven,
ach, ik verga in de haven!
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La Colombina & Capilla Flamenca
Maria Cristina Kiehr
Claudio Cavina
Josep Benet
Josep Cabré

sopraan
contratenor
tenor
bariton

Marnix De Cat
Jan Caals
Lieven Termont
Dirk Snellings

contratenor
tenor
bariton
bas

Woensdag, 26 augustus 1998, 12 u.
Kapel Centrum Elzenveld

La Colombina

zie biografie p. 77

Capilla Flamenca

Het vocaal en instrumentaal ensemble Capilla
Flamenca is genoemd naar de hofkapel van
keizer Karel V. Toen deze in 1517 de Lage
Landen verliet, nam hij de beste musici uit de
regio mee. Ze vergezelden hem als "Capilla
Flamenca" en lieten de beroemde polyfonie uit
de Nederlanden in Spanje weerklinken.
De huidige Capilla Flamenca recruteert haar gespecialiseerde musici hoofdzakelijk in
Vlaanderen. Zij brengen de schitterende muziek uit het gouden tijdperk van de polyfonisten opnieuw ten gehore. Dankzij hun rijke ervaring, grondig muziekwetenschappelijk
onderzoek en een grote dosis creativiteit slaagt het ensemble er de laatste jaren in een
eigen klankidioom en een specifieke stijl te ontwikkelen.
De Capilla Flamenca profileert zich op internationaal niveau, waarbij ze de zangstijl van
de polyfonie op een gedegen manier reconstrueert. Op het vlak van het onderzoek werkt
het ensemble samen met vorsers van de Katholieke Universiteit Leuven. Deze continue
herbronning leidt tot unieke programma's. Meestal onbekende muziek wordt er voor het
eerst na vier- of vijfhonderd jaar - en op genietbare wijze - aan de hedendaagse luisteraar
aangeboden. De Capilla Flamenca realiseerde meerdere cd-opnamen en gaf talrijke concerten in binnen- en buitenland. Daardoor oogstte het ensemble lof en onderscheidingen
die zijn artistieke uitstraling ruimschoots bewijzen.
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Programma
Joan Brudieu (ca. 1520-1591)
Els Goigs de Nostra Dona
uit: Los madrigales del muy reverendo ban Brudieu maestro de capilla de la sancta yglesia de La
Seo de Urgel a qua tro bozes, Barcelona, 1585
Missa Pro Defunctis
uit: La Seu d'Urgell, Archivo de Ia Catedral

Requiem aeternam (introïtus)
Kyrie
Requiem aeternam (graduale)
Domine Jesu Christe (offertorium)
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei
Absolutio supter tumulus
Libera me (responsorium)
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De Zeven Vreugden van Maria en het Requiem van Joan Brudieu

De Frans-Catalaanse componist Joan Brudieu werd omstreeks 1520 geboren in het bisdom
van Limoges. Over zijn afkomst of opleiding is niets bekend. In 1538 komt zijn naam een
eerste maal voor in de archieven van La Seu (= de kathedraal) van Urgell, vlakbij de
grens met Andorra in de Spaanse Pyreneeën. Brudieu staat vermeld als "Frans zanger" die
met een "buitenlands vocaal kwartet" optrad tijdens de kerstdienst. De leden van het
kapittel kwamen blijkbaar zo onder de indruk van zijn kunnen dat zij hem op 20 juli 1539
tot voltijds koormeester aanstelden.
Urgell was een kleine stad, maar de kathedraal bezat aanzienlijke rijkdommen. In de tijd
van Brudieu waren er ruim twintig kanunniken en een onbepaald aantal lagere geestelijken.
Elke kanunnik had een muilezel om de uitgestrekte domeinen van het kapittel, waarin zich
verscheidene dorpen en kastelen bevonden, te kunnen bezoeken. Ieder van hen kreeg
bovendien een knecht om hem te helpen tijdens de diensten en om hem te beschermen
tegen de roversbenden die de streek teisterden. In de winter droegen de kanunniken een
bontjas. Omdat La Seu zo geïsoleerd was, mochten ze elk jaar vier maand vakantie nemen.
Naar de normen van die tijd was Brudieus muziekkapel evenmin bescheiden. Hij breidde
het koor uit van vier tot acht zangers. Het waren vooral lagere geestelijken die onder zijn
leiding de erediensten opluisterden. Het koor kreeg versterking van vier knapen. De koormeester stond in voor hun muzikale opleiding én voor hun hele opvoeding. Brudieu werd
ook geacht hen gregoriaans en polyfonie aan te leren. In 1570 besliste het kapittel nog
twee knapen uit de stad in dienst te nemen, die bij hun ouders konden blijven inwonen.
Daarnaast was er permanent een organist in dienst.
Van 16 april 1543 tot 28 oktober 1545 verbleef Brudieu elders, wellicht voor zijn priesteropleiding. Joan Martf uit Barcelona verving hem. Een jaar na zijn terugkeer werd Brudieu
tot priester gewijd. Met Kerstmis droeg hij zijn eerste mis op. In 1577 vertrok hij voor
ongeveer een jaar naar een klooster in Balaguer, ten zuiden van La Seu d'Urgell, misschien om zich te bezinnen over zijn verdere loopbaan. Aansluitend werd Brudieu in mei
1578 benoemd tot maestro de capilla (kapelmeester) en organist aan de Santa Marfa del
Mar in Barcelona. Hij ontmoette er de organist, orgelbouwer en componist van madrigalen en ensaladas Pere Alberch Vila. Het klimaat viel Brudieu echter tegen. In 1579
smeekte hij zijn vroegere werkgevers naar Urgell te mogen terugkeren. Omdat zijn opvolger, Miguel Torres, toch niet voldeed, willigden zij zijn verzoek onmiddellijk in.
Zes jaar later ging Joan Brudieu opnieuw naar Barcelona om er de publicatie van zijn
madrigalen te superviseren. De bundel werd in 1585 gedrukt op de persen van Hubert
Gotard en was opgedragen aan Karel Emmanuel I, graaf van Savoie en prins van
Piemonte. Deze laatste bezocht Barcelona net vóór zijn huwelijk met Catharina van
Oostenrijk, de tweede dochter van Filips II. In 1586 besloot het kapittel van La Seu
d'Urgell de bejaarde Joan Brudieu met pensioen te sturen. Rafael Coloma volgde hem op.
Maar toen Coloma drie jaar later vertrok, riepen de kanunniken Brudieu terug. Hij bleef
in actieve dienst tot aan zijn overlijden in 1591.
Het madrigaal, het Italiaanse profane genre bij uitstek, kende in Spanje nooit veel navolging. De Spaanse componisten hadden hun eigen medium: het populaire villancico. Het
madrigaal onderscheidde zich hiervan door de afwezigheid van een refrein, een meer
geraffineerde poëtische tekst en de invloed van het motet op het vlak van de vorm en de
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imitatieve stijl. Toch lieten verscheidene componisten, zoals Francisco Bernal, Juan
Navarro, Rodrigo Ceballos, Francisco Guerrero, Ginés de Morata en Juan Vásquez, werken na die in feite perfecte madrigalen zijn. Men noemde ze alleen niet zo. De Catalanen
daarentegen, en enkele Castiliaanse componisten die in het buitenland verbleven, namen
de gebruikelijke nomenclatuur wél over. Zo verschenen er madrigaalbundels van Pere
Alberch Vila (Barcelona, 1561), Mateo Fletxa el Joven (Venetië, 1568), Pedro Valenzuela
(Venetië, 1578), Joan Brudieu (Barcelona, 1585), Sebastián Raval (Venetië, 1593 en
Rome, 1595) en ten slotte Pedro Ruimonte (Antwerpen, 1614).
Van Los rnadrigales del muy reverendo Man Brudieu... bleven slechts vier stemboekjes
bewaard in San Lorenzo del Escorial. De bundel omvat zestien madrigalen, waarvan vijf
met een Catalaanse en elf met een Castiliaanse tekst. De Castiliaanse madrigalen hebben
twee delen, uitgezonderd nummer vijf, 1..ns Cafias, dat uit zeven delen bestaat. Het gaat
over een steekspel tussen de Liefde en de Majesteit.
De bundel opent met Els Goigs de Nostra Darm (De Zeven Vreugden van Maria) op een tekst
van Ausiás March (1397-1459), de laatste van de grote middeleeuwse dichters uit Catalonië.
Zijn 128 gedichten - onderverdeeld in Cants d'Amor, Cants de Mort, Cants Morals en Cant
Espiritual -, zijn meditaties in het licht van de scholastische filosofie. Ze oefenden een blijvende invloed uit op de Catalaanse en de Castiliaanse poëzie. Els Goigs de Nostra Dona
bestaat uit een refrein, gevolgd door de beschrijving van de zeven vreugden en met een herneming van het refrein tot besluit. Doorheen het werk loopt een cantus firmus, een populaire
melodie verwant met de eenvoudige en ingetogen Mariale gezangen. Hieromheen spreidde
Joan Brudieu zijn contrapuntische inventiviteit tentoon. De cantus firmus bevindt zich
meestal in de bovenstem, maar verhuist bij de vijfde en zevende vreugde, net als bij de herhaling van het refrein, naar de tweede stem. Brudieu bracht ook variatie in de bezetting en
de ritmiek. Bij de derde vreugde ging hij over van vier naar drie stemmen, terwijl de zevende
vreugde vijf en het slotrefrein wel zes stemmen heeft. Bij de vijfde vreugde maakte hij bovendien gebruik van een driedelige maatsoort. In de zesde combineerde hij twee- en driedelige
ritmes. De assimilatie van Catalaanse muziek met een gewetensvolle zetting van de poëzie
van Ausiás March vormt echter de essentie van deze schitterende madrigalen.
De Requiemmis of mis voor de overledenen (pro defunctis) ontleent haar naam aan het
eerste woord van het Introïtus of intredezang: "Requiem aetemam dona eis Domine". De
gezongen onderdelen van deze mis bestaan, zowel in het gregoriaans als in meerstemmige
composities, uit Introïtus (Requiem aetemam), Kyrie, Graduale (Requiem aetemam),
Tractus (Absolva, Domme), Sequentia (Dies irae), Offertorium (Domme Jesu Christe),
Sanctus en Benedictus, Agnus Dei en Communio (Lux aeterna). Na de mis volgt nog het
Responsorium (Libera me Domme).
In de vierstemmige Missa Pro Defunctis van Joan Brudieu, waarvan het manuscript werd
teruggevonden in het archief van La Seu d'Urgell, ontbreken Tractus, Sequentia en
Communio, wat indruist tegen de regels opgelegd door het Concilie van Trente. Het is
echter niet uitgesloten dat deze delen volledig in het gregoriaans werden uitgevoerd. Zoals
gebruikelijk in die tijd liet Brudieu elk polyfoon misdeel voorafgaan door de betreffende
gregoriaanse melodie. Vreemd is ook dat geen enkele andere Catalaanse componist een
dodenmis naliet, terwijl Giovanni Pierluigi da Palestrina en Toms Luis de Victoria omstreeks dezelfde tijd in Rome hun Requiems componeerden.
Lieve Schaubroeck
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Els Goigs de Nostra Dona
En lo mon pus sou dotada
Dels set goigs, Mare de Deu,
D'altres set sou heretada
En los cels, com merexeu.

In deze wereld bent u het meest gezegend
met de zeven vreugden, Moeder van God,
van de andere zeven bent u erfgename
in de hemel, zoals u het verdient.

Lo primer es, Verge pura,
En lo grau que possehiu;
Mes que tota creatura
Vos tal gloria sentiu.
Apres Deu la mes honrrada
Del restant sou y sereu
De nosaltres advocada
En los cels, com merexeu.

De eerste bevindt zich, reine Maagd,
in de rang die u bekleedt;
meer dan eender elk schepsel
ervaart u deze glorie.
Na God bent u de meest geëerde
voor het overige bent u en zal u
steeds onze bemiddelaarster zijn
in de hemel, zoals u het verdient.

Lo segon, Verge benigna,
Vos ensemps ab vostre Fill
Un voler als dos consigna
L'u de l'altre son espill.
Sou vos tan glorificada
Que sempre sou y sereu,
Digna reyna coronada
En los cels, com merexeu.

De tweede is, welwillende Maagd,
de gelijkenis met uw Zoon,
de liefde betreft u beiden,
u bent een spiegelbeeld van elkaar.
U wordt zo verheerlijkt
dat u nu en altijd
een waardig gekroonde koningin zal zijn
in de hemel, zoals u het verdient.

Lo tercer es, Verge sancta,
Que'n la cort celestial,
Claredat preneu vos tanta
Qu'apres Deu no's mostra tal;
De la qual illuminada,
Mes que'l jorn del sol no pren,
Sou de tots los sancts amada
En los cels, com merexeu.

De derde is, heilige Maagd,
dat in het hemelse hof
het heldere licht u omgeeft
zodat na God u de stralendste bent;
zo door het licht omgeven,
meer dan het zonlicht van een dag,
wordt u geliefd door alle heiligen
in de hemel, zoals u het verdient.

Lo quart es que'us obeexen
Sancts y sanctes fent honor,
Com aquella que'us conexen,
Ser mare del Salvador,
Y regina premiada,
Cap y peus del regne seu,
Y deessa coronada
En los cels, com merexeu.

De vierde is dat u wordt gehoorzaamd
door alle heiligen die u eren,
want ze kennen u allemaal
als de moeder van de Heiland,
en de beloonde koningin,
van zijn hele koninkrijk,
en gekroonde godin
in de hemel, zoals u het verdient.

Lo quint es que'us remunera
Lo senyor vostres turments,
Ab grat vostre sens espera,
D'aquells dons tostemps plasents.
May se pert en vos soldada,
Qui'us serveix bel satisfeu
Per ser tant regraciada

De vijfde is dat u door de heer
wordt vergoed voor uw smarten,
zonder dat u steeds hoopt
op het plezier van deze schenking.
Nooit doet iemand vergeefs beroep op u,
hij die u goed dient, zal tevreden zijn,
want u bent vervuld van dankbaarheid
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En los cels, com merexeu.

in de hemel, zoals u het verdient.

Lo sisè es que vestida
Sou de cors glorificat,
Y estau vos molt unida
Ab la sancta Trinitat.
Als seraphins exakada
Impetrau lo que voleu,
No'us es cosa denegada
En los cels, com merexeu.

De zesde is dat u getooid bent
met verheerlijkte ornamenten,
en dat u verenigd bent
met de heilige Drievuldigheid.
Aan de serafijnen, vraagt u,
verhevene, alles wat u wilt,
niets wordt u geweigerd
in de hemel, zoals u het verdient.

Lo setè es que sou certa
que tals goigs may finaran,
Ni'n sereu iames deserta,
Ans per tostemps duraran.
Donchs pregau per nos, amada,
Y feu-nos amichs ab Deu,
Pus que sou tant venerada
En los cels, com merexeu.

De zevende is dat u zeker bent
dat deze vreugden nooit eindigen,
en dat ze u nooit zullen verlaten,
maar dat ze eeuwig voortduren.
Bid daarom voor ons, geliefde,
en maak ons vrienden van God,
want u wordt zo vereerd
in de hemel, zoals u het verdient.

En lo mon pus sou dotada
Dels set goigs, Mare de Deu,
D'altres set sou heretada
En los cels, com merexeu.

In deze wereld bent u het meest gezegend
met de zeven vreugden, Moeder van God,
van de andere zeven bent u erfgename
in de hemel, zoals u het verdient.

MISSA PRO DEFUNCTIS
voor de ordinariumdelen van de mis zie p. 110
Requiem aeternam
Requiem aetemam dona eis, Domme:
et lux perpetua luceat eis.

Heer, geef hun de eeuwige rust;
en het eeuwige licht verlichte hen.

Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem:
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.

U komt een loflied toe in Sion, o God!
U brenge men een dankoffer in Jerusalem;
verhoor mijn gebed,
tot u komt al wat leeft.

Requiem aeternam
Requiem aetemam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.

Heer, geef hun de eeuwige rust;
en het eeuwige licht verlichte hen.

In memoria aetema erit justus:
ab auditione mala non timebit.

In eeuwig aandenken blijft de rechtvaardige;
voor kwade tijding moet hij niet vrezen.
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Domine Jesu Christe
Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis Infemi, et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum;
sed signifer sanctus Michael
representet eas in lucem sanctam:
Quam olim Abrahae promisisti,
et semini ejus.

Heer Jesus Christus, Koning der glorie,
bevrijd de zielen van alle afgestorven gelovigen
van de pijnen der hel en van de diepe jammerpoel;
verlos hen uit de muil van de leeuw,
dat de afgrond hen niet inzwelge,
en zij niet verzinken in de duisternis;
maar dat uw vaandrig, de heilige Michaël,
hen opvoere tot het heilig licht:
dat Gij weleer beloofd hebt aan Abraham
en zijn nakomelingschap.

Hostias et preces tibi Domme,
laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domme,
de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti,
et semini ejus.

Heer, offergaven en lofgebeden
dragen wij u op;
aanvaard ze voor die zielen
wier nagedachtenis wij heden houden;
Heer, doe hen
van de dood overgaan tot het leven:
Dat Gij weleer beloofd hebt aan Abraham
en zijn nakomelingschap.

Libera me
Libera me, Domme, de morte aetema,
in die illa tremenda:
Quando caeli movendi sunt et terra:
Dum veneris judicare saeculum per ignem.
Tremens factus sum ego, et timeo,
dum discussio venerit atque ventura ira.
Quando caeli movendi sunt et terra.
Dies irae, dies illa,
calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.
Dum veneris judicare saeculum per ignem.
Requiem aetemam dona eis, Domme:
et lux perpetua luceat eis.
Libera me.
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Red mij Heer, van de eeuwige dood
op die vreeswekkende dag:
als de hemelen en de aarde zullen geschokt worden:
als Gij de wereld zult komen oordelen door het vuur.
Huiverig word ik en bevreesd
bij het naderen van het oordeel en de aanstaande toom.
Als de hemelen en de aarde zullen geschokt worden.
0 die dag! dag van gramschap,
rampspoed en ellende,
grote dag vol van bitterheid.
Als Gij de wereld zult komen oordelen door het vuur.
Heer, geef hun de eeuwige rust;
en het eeuwig licht verlichte hen.
Red mij, Heer.
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STEMMEN IN HET KAPITTEL
Het muziekleven in Vlaamse kathedralen en kapittelkerken
ca 1300- 1600
In de 15° en 16' eeuw droegen muzikanten uit onze streken de polyfonie uit tot ver over alle landsgrenzen heen.
Stemmen in het kapittel tracht dit Europese succesverhaal te verklaren
en werpt o.m. een verrassend licht op de toch wel bijzondere muzikale
opleiding in de kapittelkerken.
t3ruliu Etuuckaert & Euguon 0chrrrirn
14 x 20 cm, 92 pp., paperback
ISBN 90 6853 131 X
Prijs: 490 BF

MAGISTER X
Johan Van Cauwenberge
Capilla Flamenca
Magister X brengt het fintieve reisverhaal van een Vlaams polyfonist.
Geschreven in een vlotte vertelstijl, nodigt het hoekje iedereen uit de
geel van het hoflovon in de versnhillende Europese steden te proeven.
De begeleidende cd brengt een uveláLl it van de muzikale genres Hit de
renaissance. Een opname die u ook na de lectuur van het boek zal blijven bekoren.
Het geheel vormt een bijzonder interessante kennismaking met het
genre: boeiend en meeslepend.
Weekend Knack
BOEK + CD: 795 RF
(48 pagina's - 54:46 minuten)
NU OOK VERKRIJGBAAR IN HET ENGELS, HET FRANS EN HET
DUITS: 895 BF
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Postbus 45
3990 Peer
Tel. 011/6321 64
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Jordi Savall
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Hespèrion XX

zie biografie p. 55
Jordi Savall

Zie biografie p- 49
Montserrat Figueras

Zie biografie p. 51

Arianna Savall

Harpiste Arianne Savall werd in 1972 in Bazel geboren. Op zevenjarige leeftijd begon zij
piano te spelen. Enkele jaren later ging zij moderne harp studeren bij Magdalena Barrera. In
1996 behaalde zij haar einddiploma aan het conservatorium van Barcelona. Ondertussen
volgde zij ook een cursus zang bij Mark Dolores Aldea aan het conservatorium van Terrassa
en historische uitvoeringspraktijk bij Rolf Lislevand aan het conservatorium van Toulouse.
De laatste jaren volgde zij nog les bij Andrew Lawrence-King, Ton Koopman en Hopkinson
Smith. In 1996 voltooide Arianne Savall haar zangopleiding bij Kurt Widmer aan de
Schola Cantorum in Bazel. Sinds 1997 treedt Arianna Savall regelmatig op met Hespèrion
XX. Daarnaast speelt zij nog in verscheidene andere ensembles voor oude muziek.

Rolf Lislevand

Rolf Lislevand werd geboren in Oslo in 1961. Van 1980 tot 1983 studeerde hij klassieke
gitaar en luit aan het plaatselijke conservatorium. Hij verliet deze instelling in 1984 met
een eerste prijs voor luit op zak. Tezelfdertijd verwierf hij enige nationale faam met zijn activiteiten als jazzgitarist. Van 1983 tot 1987 studeerde hij bij Hopkinson Smith en Eugène
Dombois barokgitaar en luit aan de befaamde Schola Cantorum Basiliensis in Zwitserland.
Rolf Lislevand trad sindsdien op als solist in de Verenigde Staten, Canada en heel WestEuropa. In augustus 1990 bezocht de Noorse televisie NRK-TV Rolf Lislevand in zijn
woning nabij Verona. Bij die gelegenheid kon hij het onderzoek tonen dat hij verricht
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naar de authentieke stijl van de Venetiaanse muziek uit de 16de eeuw. In 1992 nam
Lislevand voor het Parijse platenlabel Astrée een cd op, gewijd aan de muziek van Johann
Hieronymus Kapsberger, een Venetiaans componist uit de eerste helft van de 16de eeuw.
Sinds 1986 speelt Rolf Lislevand samen met Jordi Savall, Montserrat Figueras en
Hespèrion XX. Met dit ensemble nam hij deel aan vele festivals in Europa en Amerika en
werkte hij mee aan verschillende cd-opnamen en concerten voor radio en televisie. Rolf
Lislevand geeft master classes en zomercursussen in Spanje, Oostenrijk en Noorwegen.
Hij is ook docent luit en barokgitaar aan het conservatorium van Toulouse.

Pedro Estevan

Pedro Estevan studeerde percussie aan de conservatorium van Madrid. In Aix-en-Provence,
Frankrijk, volgde hij hedendaagse percussie bij Sylvio Gualda en Afrikaans slagwerk bij de
Senegalese meester Doudou Ndiaye Rose. Hij studeerde ook de techniek van de tamboerijn
bij Glen Vélez. Pedro Estevan was stichtend lid van de Grupo de Percusión de Madrid en
werkte met tal van orkesten. Hij wijdt zich in het bijzonder aan oude muziek met ensembles
als Hespèrion )0C, Le Concert des Nations, The Harp Consort en SEMA. Het hedendaagse
repertoire vertolkt hij met Rarafonia, Grupo Circulo, Orquesta de las Nubes en PAN-KU
Percusión. Als solist gaf hij concerten met het Orquesta de Cámara Nacional de Esparia en
het Orquesta Reina Sofia. Hij nam deel aan het festival Milano-Poes1a, het Festival of
Music in Brisbane, aan Nafarroako-Jaialdiak en verschillende cycli van hedendaagse muziek
met exclusieve percussieprogramma's.
Pedro Estevan was ook betrokken bij meerdere theatrale opvoeringen van Lluis Pasqual
en Nuria Espert. Hij componeerde de muziek voor Alesio van Garcia May en La Gran
Sultana van Cervantes, onder leiding van Adolfo Marsillach. In de productie van El
Caballero de Olmedo van Lope de Vega, gedirigeerd door Lluis Pasqual in het OdeonTheatre, trad hij op als muziekdirecteur.

Adela González-Campa

Adela González-Campa werd geboren in Madrid, waar zij piano studeerde aan het conservatorium bij Amparo Flister en Pedro Lerma. Nadat ze haar diploma behaalde volgde ze nog les bij
Rosa Sabater in Freiburg. Ondertussen had ze zich ook bekwaamd in klassieke Spaanse dans en
flamenco. Met een beurs van het ministerie van buitenlandse zaken woonde Adela GonzálezCampa internationale master classes bij in Madrid en Granada. Nadien legde ze zich vooral op
kamermuziek toe. Ze is stichtend lid van Grupo arculo, een ensemble dat zich specialiseert in
hedendaagse muziek. Met dit ensemble en als soliste trad ze op in de meeste Europese landen
en de Verenigde Staten. Ze werkte mee aan cd-, televisie- en radio-opnamen.
Haar kennis van de klassieke Spaanse dans en in het bijzonder van de castagnettechniek
leidde ertoe dat Adela González-Campa sinds 1992 regelmatig samenwerkt met gerenommeerde artiesten op het vlak van de oude muziek: Christophe Coin, Rolf Lislevand,
Eduardo López Banzo, Montserrat Figueras en Jordi Savall. Sedert 1979 doceert zij aan
het Real Conservatorio Superior in Madrid.
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Programma:
Diego Ortiz (ca. 1510-ca. 1570)
Folias & komanescas
uit: Trattado de glosas sobre clausulas y otros generos de puntos en la másica de violones, Rome, 1553

José Marin (1618-1699)
Caprichos de Amor
Que se Ileva las almas
Sepan todos que muero
Al son de los arroyuelos
uit: Cambridge, Fitzwilliam Museum, MS Mu. 4-1958 & 727

Lucas Ruiz de Ribayaz (° vóór 1650-?)
Spagnolettas & Tarantela
uit: Lus y node musical para caminar por las cifras de la guitarra esparJola ..., Madrid, 1677

Gaspar Sanz (ca. 1650-begin 18de eeuw)
Jácaras & Canarios
uit: Instrucción de mUsica sobre la guitarra espanola

Saragossa, 1674

José Marin
Lisonjear el dolor
La verdad de Perogrullo
Ojos pues me desdeFiáis
Si quieres dar Marica en la giert°
No piense Menguilla ya
uit: Cambridge, Fitzwilliam Museum, MS Mu. 4-1958 & 727

PAUZE

Antonio Martin y Coll (?-na 1734)
Diferencias sobre las Folias
uit: Ramillete oloroso: suabes Sores de mCisica para órgano, 1709, Madrid, Biblioteca nacional,
MS 2267

José Marin
Mudanzas de amor
Tortolilla si no es por amor
Nina coma en tus mudangas
Sin duda piensa Menguilla
Mi senora Mariantanos
uit: Cambridge, Fitzwilliam Museum, MS Mu. 4-1958 & 727
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De verliefde stem van José Marin

De liederen of "tonos humanos" van José Marin (1618-1699) ademen de geraffineerde
sfeer van het koninklijk hof in Madrid op het einde van de 17de eeuw. De barok vierde
hoogtij, ook in het individuele leven van hovelingen en kunstenaars. Biografieën, liederen en toneelstukken geven ons een idee van de passionele excessen waarin men verviel.
Macht en status, liefde en sex vormden de inzet van dagdromen en verlangens. Die floreerden in de kille kamers van het paleis, maar ook in overbevolkte theaters en te midden
van de pracht van de koninklijke tuinen. Ze leidden tot steelse blikken, dodelijke duels,
serenades onder een balkon, de clandestiene overhandiging van een geparfumeerde handschoen of aan ieders oog onttrokken liefdesspel in een gesloten rijtuig. Dit alles kreeg
gestalte in de hartstochtelijke, gekwelde en hyperexpressieve liederen van José Marin.
Hartstochtelijk, maar ook bijzonder moeilijk om uit te voeren, wat bewijst dat de componist zelf een virtuoos musicus was die er niet voor terugschrok aan anderen even hoge
eisen te stellen als aan zichzelf. Marin schreef origineel, nieuw werk, maar arrangeerde
ook bestaande melodieën. Hij componeerde levendige dansliederen en aria's vol liefdessmart en hees verlangen. De teksten die hij gebruikte, zijn stuk voor stuk intelligent én
extravagant. Bepaalde melodieën van Marin werden uitgevoerd in het raam van de
"entremeses" en "bailes" aan het hof: amusement, gelardeerd met satire, grollen en schuine grappen tot vermaak van vorst en hovelingen. Hoewel ze weerklonken in het paleis en
bewaard bleven in meerdere manuscripten, zijn Marins liederen veel verschuldigd aan de
deuntjes en de dansen die deel uitmaakten van de Spaanse volkscultuur. Zij vormden het
erfgoed van straatmuzikanten en kapelmeesters, speellieden en hofmusici. Gitaren en harpen begeleidden zangers en dansers uit de hoogste kringen en uit de heffe des volks. Wie
zij ook waren, zij hielden evenveel van romantische, lieftallige balladen als van rauwe
spotliederen over de "feiten des levens".
José Marin was verbonden aan het hof, maar behoorde niet tot de kleine, exclusieve kring
van componisten die wereldlijke muziek schreven voor het theater en voor de koning.
Het belette hem waarschijnlijk niet zich op de hoogte te houden van hun bewerkingen
van bekende dansen en liederen.
Marins leven was even fel bewogen als zijn muziek. Hij werd geboren in 1619 en studeerde voor priester. Zijn wijdingen ontving hij te midden van de extravagante luister van het
Rome van paus Urbanus VIII. Terug in Madrid werd hij, wellicht in 1644, tenor in de
koninklijke kapel. Een decennium later werd zijn faam als musicus alleen nog geëvenaard
door zijn reputatie als kleurrijke, gevierde onderwereldfiguur. Zijn schilderachtige avonturen weerspiegelen de gewelddadigheid waarmee de dynamiek van de barokcultuur in het
toenmalige Spanje gepaard ging. Madrid gonsde van geruchten over amoureuze intriges
en politieke samenzweringen. Geschonden eer, flitsende degens, uit wraak vergoten bloed
en plotse, schijnbaar onverklaarbare sterfgevallen waren aan de orde van de dag. In deze
troebele sfeer gedijde Marin als virtuoos musicus en behendig schermer, als charmant verleider en kwijnend minnaar met een fluwelen stem.
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In november 1554 belandde Marin in de gevangenis, ten onrechte beschuldigd van vervalsing. Nog geen twee jaar later arresteerde men hem opnieuw omdat hij had deelgenomen aan een overval. Een tijdgenoot noteerde weldra dat Marin, de beste muzikant in
Madrid, ook van moord beschuldigd werd. Schrik voor represailles of de strenge erecode
van die dagen legde hem het zwijgen op. Daaraan probeerde het gerecht te verhelpen met
zware tortuur, maar Marin hield de tanden op elkaar. Het liep slecht met hem af: men
schorste hem als priester, hij werd verbannen en tenslotte veroordeeld tot tien jaar op de
galeien. Het scheelde geen haar of de Moren sloten hem op in een donjon, waar hij een
voorname dame, genaamd Anja, had moeten "vermaken en onderwijzen".
Marin overleefde het allemaal. De jaren dat hij op de vlucht was voor de politie, besteedde hij onder meer aan de verfijning van zijn muziek. Hoewel alles erop wees dat hij
gedoemd was om aan de galg te eindigen, of in de gevangenis "als een vogel die met zijn
zoete stem alleen zichzelf kan troosten", bleef hij beroemd en geliefd bij het publiek. Zijn
titel van "criado de su magestad" of dienaar van de koning, nam men hem nooit af, zelfs
niet toen hij vanaf 1692 een armoedige oude dag sleet in Madrid. Bij de dood van José
Marin in 1699 publiceerde het voornaamste nieuwsblad van de hoofdstad een lang overlijdensbericht dat zijn voorbeeldige levensloop prees.
De liederen van Marin zijn niet eenvoudig: ze zijn barok en dus "gemaakt", al gebruikte
de componist dikwijls suggestieve en aanstekelijke ritmes uit populaire dansen en staat de
complexiteit van zijn werk de sensualiteit ervan zeker niet in de weg.
Het theatrale Que se lleva las almas bezingt een hofdame die - in overeenstemming met de
literaire geplogenheden van de tijd - wordt opgevoerd als herderin en de neo-antieke
naam Clori krijgt. Haar schoonheid, vernemen we, verovert het hart van al wie haar ziet.
Amor krijgt de raad pijl en boog op te bergen, dit voor het geval zijn blinddoek afglijdt en
ook hij verloren is. In Sepan todos que muero maakt de minnaar gebruik van een toespraak
om zich te beklagen over zijn onmogelijke liefde. Dan volgt een gespannen jácara die de
wellust, eigen aan een onbeantwoorde passie, bezingt. Onbevredigd verlangen is een
kwellend genot, zo blijkt, wat gestalte krijgt in de metafoor die het heeft over liefhebben
zonder te sterven. De suggestie van vogelgezang en klaterende beekjes in Al son de los
arroyuelos schept een pastorale sfeer voor een meditatie over liefde en jaloersheid. In de
liefde is alles jaloezie - dát vertellen de rijke harmonische kleuren van de gitaar-passacalles. De stem wordt heen en weer geslingerd tussen de verheerlijking van de glorie van de
liefde en de stekende pijn van de jaloezie.
De klankkleur en de syncopes in La verdad de Perogrullo suggereren de gevaren van de liefde. De doordringende harmonieën van de passacalles geven het cynisme van de minnaar
gestalte en illustreren de leegheid van de "waarheden" van de simpele Perogrullo. Diens
volkswijsheid biedt de minnaar geen troost. Ojos pues me desdefidis is een klaagzang die op
alle muzikaal mogelijke manieren het intense lijden weergeeft van een minnaar, wiens
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aanbedene hem slechts minachtende blikken gunt. Contrasterende affecten, bastonen en
dansritmes vertolken het cynisme van de minnaar die in Si quieres dar Marica en lo Qierto
met een ruw, jácara-achtig refrein aan zijn geliefde Marica adviseert haar liefde te bewijzen, in de plaats van er alleen over te praten. In No pinese Menguilla ya verwijt de trouwe
minnaar de lichtzinnige Menguilla dat ze van de ene man naar de andere loopt en altijd
meer liefde neemt dan zij geeft.
Tortolilla si no es par amor opent met het cliché van de tortelduif bij dageraad. De stem
van de minnaar gaat omhoog en omlaag zoals het gekoer van de duif. Herhalingen en
chromatische accenten maken van het lied een liefdesklacht met alle overdrijvingen van
dien. De pikante ritmes en de slimme combinatie van deuntjes verlenen Niria como en tus
mudanas een flirterige bevalligheid. Een minnaar waarschuwt zijn geliefde dat haar losbandige leventje haar wel eens zuur zou kunnen opbreken. Marfn roept haar vele liefdes
op met variaties op de passacalle. In Sin duda piensa Menguilla zegt de dubbelhartige
Menguilla haar aanbidder dat ze van hem houdt. Maar ze blijkt even ijdel en wreed als
mooi. Ze flirt, schenkt haar liefde weg en neemt ze dan weer terug. Het vrolijke refrein
maakt duidelijk dat de minnaar zich weet te bevrijden van zijn verslaving aan haar. In Mi
seriora Mariantarios suggereren de canarios de vraag van een vrouw die weten wil hoeveel
haar minnaar van haar houdt. De muziek laat ons horen hoe dubbelzinnig zijn antwoord
is. Hij vraagt zich af hoe hij er ooit toe kwam van haar te houden en bekent dat hij het
meest van haar hield toen hij haar het minst liefhad.
Louise K. Stein

Gezongen dansen en gedanste liederen

In de 17de eeuw voorzagen al dan niet anonieme Spaanse dichters dansmuziek van woorden, en danste men naar hartelust op de melodie van ballades en volksliederen. Beroemde
auteurs als Lope de Vega en Cervantes lasten in hun komedies, interludia en verhalen
liedteksten in. In zijn verhaal La Gitanilla vertelt Cervantes hoe het zigeunerinnertje
Preciosa danste en zong bij de klank van de tamboerijn en de castagnetten, terwijl ze
zichzelf begeleidde met een ratel.
De muziek van alledag was het product van talrijke en uiteenlopende invloeden, zowel
hoofs als populair. Men zong en danste op allerlei manieren. Daarover vinden we in de
literatuur heel wat informatie. Cervantes schrijft dat zijn personage Feliciana de la Voz
"de lucht vulde met haar geluid en zo mooi zong dat ze de zintuigen betoverde".
"Escalante", zegt hij, "zong met een subtiele en fragiele stem". In Don Quichote zegt
Altisidora: "Ik wilde niet dat mijn lied verried wat er omgaat in mijn hart". En in La
Entretenida prijst de schrijver de vrouw van een barbier omdat zij "tot de hemel zingt en
danst op de grond". In één van zijn komedies laat Lucas Femández zijn personages zeggen:
"We zijn op stap, laat ons zingen. Welk lied zullen we zingen? Eén waarop we kunnen
dansen".
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De poëtische en muzikale energie van vroegere eeuwen leefde door op alle niveaus, ook
bij het volk. Literaire getuigenissen bevestigen dat de zangers in de 17de eeuw goed vertrouwd waren met de oude villancico's en romances, volksliederen en balladen, en zangtechnieken beheersten als improvisatie en omamentatie, die in de 16de eeuw gebruikt
werden in het repertoire voor stem en vihuela. Dat alles droeg bij tot de ontwikkeling en
de consolidatie van een muzikaal erfgoed dat buitengewoon vitaal en mooi is.
De meeste "tonos humanos" van José Mark' die in dit concert te horen zijn, werden
gecomponeerd als dansen: passacalles, canario's, esparioleta's, jácara's, paradeta's en zarabanda's. Telkens weer lukte het Marfn in zijn liederen recht te doen aan de poëtische subtiliteit van de tekst, zonder dat de dans inboet aan vitaliteit. De spontaan gemproviseerde
glossa's, de elegante stembuigingen, de al even verrassende tussenkomsten van de gitaar
en de harp en de delicate percussie van tamboerijn en castagnetten brengen een uitzonderlijk moment in de geschiedenis van de Iberische muziek tot leven - een moment waarop de traditie bevrucht werd door nieuwe, originele invloeden, aan de orde van de dag in
een multiculturele samenleving. Spanje luisterde altijd naar de spirituele hartslag van de
volkeren die er woonden. Daarvan getuigt deze prachtige muziek.
Montserrat Figueras
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Que se lleva las almas
Estribillo:
Que se lleva las almas
que desprecia las vidas
quien Clori divina
esconde las flechas
el arco retira
amor que te pierdes
si la benda te quitas.

Refrein:
Hij die onze ziel van haar wil berooft
en ons leven overhoop haalt,
legt zijn pijlen neer, verstopt zijn boog
zodra hij vermoedt
dat mooie Chloris nabij is.
Cupido, als je je blinddoek afdeed,
was nu ook jij reddeloos verloren.

Coplas:
Al prado vaja Clori
del sol en la cayda
llevando en dos auroras
duplicada la luz del nuevo dia.

Strofen:
Bij zonsondergang gaat Chloris
naar de weide. Haar borsten zijn
twee dageraden - een tweeling van
ochtendgloren.

Bolbió a cojer la noche
las sombras ya veginas
y al ber sus resplandores
por milagro creyó que amanecía.
Las aves y las fuentes
doblaron la arrnonfa
las unas con el canto
las otras placenteras con la risa.

Nacht roept haar nabij geslopen
schaduw terug. Chloris' luister doet
haar denken dat bij mirakel opnieuw
de dag is aangebroken.
Zoet zingen de vogels;
blij klateren bronnen met water.
Met vereende stemmen zingen ze
het eerste lied
van deze nieuwe morgen.

La hermosa primavera
en su adomo vestida
fragangias y colores
uniforrnes en él se competfan.

De schone lente hult zich in
een kleed van geur en kleur
die wedijveren
om het heerlijkst te zijn.

Sepan todos que muero
Estribillo:
Sepan todos que muero
se un desdén que quiero.

Refrein:
Weet allen dat ik sterf
aan een minachting die ik liefheb.

Coplas:
Quiero un desdén apagible
y si ay ángeles acá
un angel que quiero está
ms alk de lo imposible
quiero sufrir lo insufrible
de amar y no perecer
de sembrar y no cojer
pues e de morir primero
sepan todos que muero
de un desdén que quiero.

Strofen:
Ik heb een rustige minachting lief
en als er hier engelen bestaan
is er een engel die ik liefheb,
meer dan mogelijk is.
Ik wil het ondraaglijke ondergaan:
liefhebben en niet ten onder gaan
zaaien zonder te oogsten
want ik moet als eerste sterven
dat allen weten dat ik sterf
aan een minachting die ik liefheb.
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Al sol le quento las benas
lugientes que Ilaman rayos
y temo menos desmayos
contando raios por penas
ya de mi amor las cadenas
arrastran mi livertad
y en el gielo de piedad
min no e mirado un lugero
sepan todos que muero
se un desdén que quiero.

Ik tel de stralende aders van de zon
die men stralen noemt
en ik ben minder bang om flauw te vallen
van stralen tellen dan van kwalen tellen
want de ketens van mijn liefde
sleuren mijn vrijheid mee
en aan de hemel van barmhartigheid
heb ik nog geen lichtje ontdekt
dat allen weten dat ik sterf
aan een minachting die ik liefheb.

De altura tan singular
es la causa de mi empleo
y con el bano deseo
min no la llego a igualar
de mf me puedo quejar
si conogiéndome humano
de amor to que es soberano
prudente no desespero
sepan todos que muero
de un desdén que quiero.

De oorzaak van mijn betrachting
is heel hooggestemd
met mijn vergeefs verlangen
kan ik haar nog niet evenaren
mezelf kan ik beklagen
omdat ik weet dat ik een mens ben
wacht ik er mij voor te wanhopen
over de hoogverhevenheid van de liefde
dat allen weten dat ik sterf
aan een minachting die ik liefheb.

Al son de los arroyuelos
Lope de Vega
Estribillo:
Al son de los arroyuelos
cantan las aves de flor en flor
que no ay mas gloria que amor
ni mayor pena que gelos.

Refrein:
Beekjes kabbelen. Kwinkelerend
fladderen vogels van bloem tot bloem.
Geen groter glorie dan de liefde,
geen feller pijn dan jaloezie.

Coplas:
Por estas selbas amenas
al son de arroyos sonoros
cantan las aves a coros
de gelos y amor las penas.
Suenan del agua las venas
instrumento natural
y como el dulge cristal
ba desatando los yelos.

Strofen:
Onder het loof van dit weelderig woud,
begeleid door het geklater van water
zingt een vogelkoor over het lijden
van hen die liefhebben en benijden.
Beken zijn de aders van het bos
en water geeft natuur een stem.
Ze zingt zodra de dooi
het laatste ijskristal gesmolten heeft.

Arroyos mormuradores
de la fé de amor perjura
por hilos de plata pura
ensartan perlas las flores
todo es gelos todo amores
y mientras que lloro yo
el agua que amor me dió
de sus gelosos desbelos.

Water in de beken fluistert,
herhaalt de zoete, hete eden
die de ontrouwe mij als bloemen
van parels en van puur zilver
op de mouw wist te spelden.
Alles is liefde, alles jaloezie.
En ik? Mijn ogen wenen het zilte water
van mijn liefdeszeer.
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La verdad de Perogrullo
La verdad de Perogrullo
que tan celebrada es
todos la saven decir
pero ninguno entender
yo te lo diré
es una simpleza
que ma4ia es.

De waarheid van Perogrullo
waarover men zoveel spreekt
iedereen weet haar te vertellen
maar niemand begrijpt haar
ik zal het je zeggen
het is heel eenvoudig
en het is boosaardigheid.

Querer vien por querer mal
yo no entiendo cómo es
que yo por quererte mas
ms no te puedo querer
yo te lo diré
esto es tropezar
es otro caer.

Echt liefhebben door het slecht voor te hebben
ik begrijp niet hoe dat zit
want ik, door je meer lief te hebben
kan je niet nog meer liefhebben
ik zal het je zeggen
één ding is struikelen
een ander is vallen.

Como la dicha a mis ojos
niegas de llegarte a ver
si mi fineza te obliga
como as dicho alguna vez
yo te lo diré
sin quererte mal
no te puedo bet

Net zoals het geluk
weiger je je aan mij te vertonen
als mijn verfijnde manieren je ertoe dwingen
zoals je ooit eens zei
ik zal het je zeggen
zonder het slecht met je voor te hebben
ik kan je echt niet zien.

La que vale para ms
para menos viene a ser
buscando a la estimación
disculpas de mala ley
yo te lo diré
la que tiene más
ms llega a tenen

Zij die meer waard is
is uiteindelijk minder waard
als ze voor waardering
slechte uitvluchten zoekt
ik zal het je zeggen
zij die het meeste heeft
zal nog meer krijgen.

Ojos pues me desderiáis
Estribillo:
Ojos pues me desderiáis
no me miréis
pues no quiero que logréis
el ver como me matáis.

Refrein:
Ogen, aangezien jullie mij verachten
Kijk me niet aan
want ik wil niet dat jullie erin slagen
te zien hoe jullie mij de dood in jagen.

Coplas:
Cese el gerio y el rigor
ojos mirad que es locura
arriesgar buestra hermosura
por hazerme un disfavor
si no os corrige el temor
de la gala que os quitais

Strofen:
Dat gefronste blik en rigiditeit ophouden
kijk, ogen, het is dwaasheid
jullie schoonheid op het spel te zetten
om mij te kwellen
Zijn jullie er dan niet bang voor
zo jullie charme te verliezen.

y si el mostraros severos

En als jullie zo ernstige houding
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es no ms que por matarme
podéis la pena escusarme
pues moriré de no veros
pero si no e de veros
que de mi os compadezcáis.

alleen maar dient om mij de dood in te jagen
dan kunnen jullie mij die moeite sparen
want ik zal sterven als ik jullie niet zie
want ik moet jullie niet zien
heb tenminste medelijden met mij.

No me miréis
pues no quiero que logréis
el ver como me matáis.

Kijk me niet aan
want ik wil niet dat jullie erin slagen
te zien hoe jullie mij de dood in jagen.

Si quieres dar Marica en lo gierto
Estribillo:
Si quieres dar
Marica en lo gierto
quiéreme ms
y dimelo menos.

Refrein:
Als je raak wil schieten, Marietje
hou dan meer van mij
en zeg het me minder.

Coplas:
Si quieres a mi fortuna
coronarla de una vez
primero lo sientas diez
que me lo confieses una
y para no ser alguna
de las comunes del pueblo.

Strofen:
Als je mijn geluk
eens en voor altijd wil bekronen
voel het dan eerst tien maal
en beken het mij één keer
om zo niet zoals gelijk welke
gewone volksvrouw te zijn.

Sávete que mucha genre
que no save de sentir
piensas que hablar y dezir
es lo mismo que se siente
mas yo que soy inogente
a mi pretensión me atengo
quiereme ms y dfmelo menos.

Je moet weten dat veel mensen
die niets van gevoelens afweten
denken dat praten en zeggen
hetzelfde is als voelen
maar ik in mijn onschuldig gemoed
houd me aan mijn wens
hou meer van me en zeg het me minder.

Una ley para sentillo
para sentillo otra ley
nifia por vida del Rey
que marea el estilillo
ya me canso de degillo
si quieres no gastar tiempo
quiéreme ms y lyriek) menos.

Een wet voor gevoelens
voor gevoelens een andere wet
meisje, voor de liefde Gods
gekwebbel doet me duizelen
ik ben het al beu om het steeds weer te herhalen
als je geen tijd wil verliezen
hou dan meer van me en zeg het me minder.

No piense Menguilla ya
Coplas:
No piense Menguilla ya
que me muero por sus ojos
que e sido vovo asta aqui
y no quiero ser mas vovo.
Para qué es buena una nitia
tan mal hallada entre pocos
Laus Polyphoniae

Strofen:
Menguilla moet heus niet meer denken
dat ik sterf omwille van haar mooie ogen
want ik ben tot nu toe dom geweest
maar wil niet langer dom zijn.
Waar is een meisje goed voor
dat zich in kleine kring zo slecht voelt
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que no está vien con el fénix
porque Ie an dicho que es solo.

dat ze niet eens van de feniks wil weten
omdat men haar gezegd heeft dat die zo eenzaam is.

El mal gusto de Menguilla
es una casa de locos
el tema manda al deseo
vaya la ragon al rollo.

De slechte smaak van Menguilla
is een gekkenhuis.
Haar koppigheid beheerst haar verlangen
ze is onvatbaar voor rede.

Mucho abandona lo vano
si poco estima lo hermoso
la que por ser familiar
no repara en ser demonio.

De ijdelheid geeft veel op
als ze schoonheid niet naar waarde schat.
Zij die zo vertrouwd is
kan evengoed een duivel zijn.

Desigualdad y capricho
no deja el manco ni cojo
porque a quenta de lo lindo
no admite lo ligerwioso.

Van ongelijkheid en wispelturigheid
zijn noch de lamme, noch de kreupele verschoond
want in naam van de schoonheid
duldt zij geen liederlijkheid.

Estribillo:
0 que lindo modo
para qué la dejen
unos por otros.

Refrein:
Oh, wat een mooie manier
om haar van de ene naar de andere
door te geven.

Tortolilla si no es por amor
Estribillo:
Tortolilla si no es par amor
yo no sé porqué puede ser
gemir y llorar al amanezer.

Refrein:
Tortelduifje, als het niet uit liefde is
dan weet ik niet waarom het dan wel zou zijn
te zuchten en te wenen bij dageraad.

Coplas:
Hacer gala del pesar
y del plager el sentir
cantor solo por gemir
gemir solo por cantar
padecer y madrugar
alisonjear el dolor.

Strofen:
Pronken met leed
en van plezier spijt maken
alleen maar zingen om te zuchten
alleen maar zuchten om te zingen
lijden en vroeg opstaan
en flirten met pijn.

En el mayor sufrimiento
hallar el descanso tivio
y la pena del alivio
ser gloria del sufrimiento
padezer en el tormento
de hazer la gloria mayor.

In het grootste lijden
lauwe rust vinden
en het verdriet van de verlichting
moet de glorie van het lijden zijn
ondergaan in de kwelling
de glorie te vergroten.

Saver engafiar la suerte
a costa de la locura
y finjirse la Ventura
en el afán de la muerte
deslumbrar lo que no advierte
el engario de un ardor.

Je daagt je noodlot uit,
ook al kun je daar gek van worden.
Dood, dat is wat je wil.
Toch veins je geluk.
Zo hou je hen voor de gek
die blind blijven voor liefdes leugen.
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Nifia como en tus mudangas
Coplas:
N ifia como en tus mudangas
tan fáciles como libres
a qualquier viento te muebes
de qualquier fuego te ries.

Strofen:
Meisje, hoe waai je toch
met de wind mee
in je gemakkelijke en vrije wispelturigheid
je lacht om elk vuur.

Mas no tan fácil el giergo
sacude juncos humildes
como tu gusto mudable
a qualquier viento se rinde.

Maar de noordenwind schudt niet
zo gemakkelijk het nederige riet
als jouw veranderlijk humeur
zich plooit naar gelijk welke wind.

Mas con tan libre albedrio
y tu condigión tan libre
cuando busques quien te quiera
quiz hallarás quien te olbide.

Maar met zo een vrije willekeur
en altijd zo vrij van zin zal je misschien,
wanneer je iemand zoekt die van je houdt,
slechts iemand vinden die je vergeet.

Estribillo:
Oy te toca nifia
mudanzas amor
mira como baylas
quando mude el son.

Refrein:
Vandaag is het jouw beurt, meisje
veranderingen, liefde
kijk hoe je danst
wanneer de toonaard verandert.

Coplilla:
Suele amor tener
gana de vaylar
y suele mundar
el son del querer
mudangas de ayer
son firmezas oy
mira cómo baylas
quando mude el son.

Stroofje:
De liefde heeft gewoonlijk
zin om te dansen
en ze verandert graag
de toonaard van de liefde
veranderingen van gisteren
zijn zekerheden van vandaag
kijk hoe je danst
wanneer de toonaard verandert.

Sin duda piensa Menguilla
Coplas:
Sin duda piensa Menguilla
que avorrezer es amar
pues quando dize que quiere
entonces maltrata mas.

Strofen:
Menguilla denkt hoogstwaarschijnlijk
dat plagen liefde vragen is
want wanneer ze zegt dat ze me graag ziet
dan behandelt ze me nog slechter.

Siempre que la Ilego a ver
en su condigión está
el rigor uno que uno
el amor otro que tal.
Aunque voluntad no tiene
si quiere desobligar
para desazer la ajena
save hazer su voluntad.

Telkens wanneer ik haar te zien krijg
is ze in haar bekende toestand
nu eens streng
dan weer liefdevol.
Hoewel ze er geen zin in heeft
als ze zich los wil werken
om de wil van anderen teniet te doen
weet ze haar eigen wil door te zetten.

Laus Polyphoniae

woensdag 26 augustus 1998

15 7

A vezes con lo que obliga
quiere y no puede engaiiar
porque anda con la fineza
corrida su falsedad.

Soms wil ze wel maar kan ze me
niet om de tuin leiden met haar dwingelandij
want al haar tentoongespreide finesse
kan haar valsheid niet verbergen.

Estribillo:
Si logra su desdén
y adoro su crueldad
qué mas quiere si no quiero ms.

Refrein:
Als ze slaagt in haar minachting
en ik haar wreedheid aanbid
wat wil ze dan nog meer als ik niet meer liefheb.

Mi seiiora Mariantatios
Mi setiora Mariantalios
en la etemidad de un mes
pregunta como la quise
i ignoro que responder
porque yo no sé donde anda el amor
sin qué ni porqué.

Mevrouw Maria van Jaren geleden
vraagt in de eeuwigheid van een maand
hoezeer ik haar liefhad
en ik weet niet wat te antwoorden
want ik weet niet waar de liefde naartoe is
zomaar, zonder reden.

Usted era fea adrede
y fue fácil sin querer
y vino a ser mi ocasión
que pudo mas que luzbel
porque yo no sé quando en lo peor
se halló que escojer.

U was eerlijk gezegd lelijk
en het was makkelijk zonder liefde
en de gelegenheid deed zich aan mij voor
die meer vermocht dan Lucifer
want ik weet niet wanneer er in het slechtste geval
een keuze gemaakt moest worden.

Efectos de avorrecida
la deslumbravan tal vez
pues quando la quise mal
fué quando quise muy bien
porque yo no sé que aya voluntad
a ms no poder.

Door zo vaak afgewezen te zijn
was ze misschien verblind
want het was toen ik haar maar povertjes liefhad
dat ik haar opperbest liefhad
ik weet dus niet
of er een grotere wil tot liefde bestaat.

Si era esquiva se quedava
a solas con su esquivez
y nunca pudo su ardid
hecharme un ruego a perder
porque yo no sé qual será peor
huir o bencer.

Als ze terughoudend was bleef ze
alleen met haar terughoudendheid
en nooit was haar list ertoe in staat
een verzoek van mij niet in te willigen
want ik weet niet wat erger zou zijn
vluchten of overwinnen.

Ni ms ni menos la quise
con que podrá conozer
que si fué mi amor caval
lo que me vendió compré
porque yo no sé dejar de pagar
lo que fué benden

Ik hield noch meer noch minder van haar
ze zal dus wel te weten komen
dat als mijn liefde oprecht was
ik slechts kocht wat zij mij verkocht
want ik kan niet ophouden te betalen
wat te koop werd aangeboden.
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José Miguel Moreno
José Miguel Moreno vihuelas de mano

Donderdag, 27 augustus 1998, 12 u.
Kapel Centrum Elzenveld

José Miguel Moreno

José Miguel Moreno is geboren in Madrid. Hij kreeg zijn eerste muzieklessen van zijn
vader. Nog tijdens zijn studies, in 1977, won Moreno de eerste prijs in de Italiaanse
gitaarwedstrijd Incontri Chitarristici di Gargnano.
Hij specialiseerde zich vervolgens in de historische uitvoeringspraktijk voor het hele
repertoire van de 16de tot het begin van de 20ste eeuw. Moreno speelt steeds op originele
instrumenten of getrouwe kopieën: vihuela, renaissance- en barokgitaar, renaissance- en
barokluit, theorbe en klassiek-romantische gitaren. Men beschouwt hem als een van de
grootste specialisten op dit vlak.
In 1990 richtte José Miguel Moreno het Ensemble La Romanesca op. Dit legt zich toe op
Spaanse en Europese muziek uit de Renaissance en de barok. Sinds 1980 geeft Moreno
geregeld les aan universiteiten en conservatoria. Samen met zijn echtgenote, Lourdes
Uncilla, verricht hij historisch onderzoek naar de bouw van instrumenten uit de luit- en
de gitaarfamilie. Tijdens dit recital bespeelt hij twee vihuela's die zij in 1982 en 1998
bouwden.
Moreno trad op in de voornaamste muziekcentra van Europa, Australië en de Verenigde
Staten: het Wiener Musikverein, het Théátre des Champs Elysées, het Teatro Real y
Auditorio in Madrid, de Londense Wigmore Hall, de Pushkinzaal in Moskou en het
Metropolitan Museum in New York. Hij concerteerde tijdens festivals als het Brisbane
Biennial, het Festival van Vlaanderen, het festival van Granada en
de oude muziekfestivals in onder meer Barcelona, Utrecht,
Stuttgart, Innsbruck en Parijs. In de meeste landen die hij bezocht,
maakte hij radio- of televisie-opnamen.
Moreno werkte geregeld samen met Teresa Berganza. Samen realiseerden zij opnamen voor Philips. Daarnaast maakte hij verscheidene cd's met Hespèrion XX, waaronder de Lachrimae voor luit en
gambaconsort van John Dowland.
José Miguel Moreno realiseerde ook opnamen voor de labels Philips,
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EMI, Glossa, Deutsche Harmonia Mundi en Astrée. Momenteel heeft hij een overeenkomst met Glossa. Die leidde tot de volgende platen: Canto del Cavallero, met muziek van
de Spaanse vihuelisten, Ars Melancholiae met composities voor barokluit van Sylvius
Leopold Weiss, Mvisica en tiempos de Velázquez en Al Alva Venid met het Ensemble La
Romanesca, Las Mujeres y Cuenins met de sopraan Marta Almajano, La Guitarra Espatiola
I (1536-1836), een overzicht van de geschiedenis van de Spaanse gitaar, Pièces de Théorbe
met werken van Robert de Visée, La Guitarra Espariola 11 ( 1818-1918) en Pièces pour
Théorbes franoises. Een aantal van deze cd's werden bekroond met onder meer een
"Choc" van Le Monde de la Musique, een Diapason d'Or, een 10 van Repertoire en een
Editor's Choice van Gramophone.

Tijdens dit concert zijn kinderen van concertbezoekers welkom in het kinderconcertatelier of bij de
kinderopvang. Zie ook p. 43.
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Programma
Cristóbal de Morales (ca. 1500-1553) / Miguel de Fuenllana (begin 16de eeuw - na 1568)
De Antequera sale el moro
uit: Miguel de Fuenllana, Libro de mósica de vihuela intitulado Orfénica Lira, Sevilla, 1554
Claudin de Sermisy (ca. 1490-1562)! Miguel de Fuenllana
Glosa sobre Tan que vivray
uit: Miguel de Fuenllana, Libro de mósica de vihuela intitulado Orfénica Lira, Sevilla, 1554
Luys Milán (ca. 1500-ca. 1561)
Fantasia
Quien amores ten
Falai Mifia Amor
uit: Luys Milán, Libro de Mósica de vihuela intitulado El Maestro, Valencia, 1535
Luys de Narváez (fl. 1530-1550)
Tres diferencias sobre Guárdame Las vacas
Diferencias sobre El Conde claros
La canción del Emperador
Cuatro diferencias sobre guárdame las vacas
uit: Luys de Narváez, Los seis libros del Delfin, Valladolid, 1538
Diego Ortiz (ca. 1510-ca. 1570)
Recercada quinta sobre tenores
Recercada segunda sobre tenores
uit: Diego Ortiz, Trattado de glosas sobre clausulas y otros generos de puntos en Ia mósica de
violones, Rome, 1553
Antonio de Cabezón (1510-1566)
Tiento
uit: Hemando de Cabezón, Obras de mósica para tecla, arpa y vihuela de Antonio de Cabezón,
Madrid, 1578
Difereileias sobro eonde Claros
uit: Luys Venegas de Henestrosa, Libro de cifra nueva para tecla, arpa y vihuela, Alcalá de
Henares, 1557
fl,vaiia Luit su glOsa
Diferencias sobre La Dama le Demanda
Diforencias sobre El Canto del Cavallero
uit: Hemando de Cabezón, Obras de mósica para tecla, arpa y vihuela de Antonio de Cabezón,
Madrid, 1578
Pues no me queréis hablar
Diferencias sobre Las Vacas
uit: Luys Venegas de Henestrosa, Libro de cifra nueva para tecla, arpa y vihuela, Alcalá de
Henares, 1557
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Muziek voor vihuela uit de tijd van Antonio de Cabezón

In de eerste helft van de 16de eeuw ontgroeide de instrumentale muziek niet alleen in
Spanje, maar ook in de rest van Europa, haar volkse wortels. De componisten en instrumentalisten namen in de eerste plaats technieken over uit de vocale muziek, die wel nog
stevig de bovenhand bleef voeren. Deze technieken vulde men aan vanuit de mogelijkheden en beperkingen van elk instrument, zodat een apart idioom kon ontstaan.
Antonio de Cabezón was een van de componisten die in de eerste helft van de 16de eeuw
aan de wieg stonden van de instrumentale muziek. Hij was een telg uit een- adellijk
geslacht, blind van bij zijn geboorte, maar groeide dankzij zijn uitzonderlijke muzikale
talent en zijn uitstekende familierelaties uit tot een van de meest vooraanstaande klavierspelers en componisten van zijn tijd. Op zestienjarige leeftijd werd hij organist van de
hofkapel van koningin Isabella, terwijl hij later ook deel zou uitmaken van het kamermuziekensemble van Karel V. Bij de dood van de koningin in 1539 bleef hij in dienst van de
koninklijke familie, vooral - en vanaf 1548 exclusief - bij kroonprins Filips.
Cabezóns muzikale taal vertoont duidelijk invloed van het contrapunt van Josquin
Desprez (ca. 1440-1521). Cabezón vertaalde de expressiviteit die het werk van de
Vlaamse grootmeester kenmerkt naar de wereld van het klavier in een klare en uitgebalanceerde textuur. Met zijn sterke beheersing van de chromatiek - in het renaissancecontrapunt niet alleen een melodische beweging in halve tonen, maar vooral een plotse
kleurverandering in een akkoordopeenvolging door wijziging van een der tonen - gaf hij
uitermate veel kleur en intensiteit aan zijn composities. Cabezón experimenteerde ook
met de verschillende toonsoorten en vooral met de vermenging ervan in eenzelfde compositie. Zowat al zijn werk is postuum gepubliceerd. Het leeuwendeel werd in 1578 door
zijn zoon Hernando de Cabezón verzameld en uitgegeven in Obras de ndisica para tecla,
arpa y vihuela de Antonio de Cabezón, een publicatie waarin, zoals de titel zegt, ook muziek
voor de vihuela is opgenomen.
De geschiedenis van dit wonderlijke Spaanse snaarinstrument is er een met vele vraagtekens en misverstanden. Zo heeft de Larousse Encyclopédie het nog steeds over "een gitaar
met zes dubbelsnaren". Sommige geschiedschrijvers rekenden de vihuela tot de vele instrumenten die de Romeinse bezetter naar het Iberische schiereiland zou hebben meegebracht. Zekerheid over het bestaan en het uitzicht van het instrument heeft men echter
pas vanaf de tweede helft van de 15de eeuw. Dan verscheen de vihuela in literaire en iconografische getuigenissen, waaronder die van de belangrijke theoreticus Johannes
Tinctoris (ca. 1435 -1511?). Het instrument wordt erin beschreven met een gitaarvormige
romp, maar met zes koren van darmsnaren, zoals de luit, waarmee het ook de stemming
gemeen heeft. De vihuela stond in Italië en Portugal ook bekend onder de naam "viola",
wat de naamsverwarring tussen de verschillende instrumenten alleen maar groter maakte.
Oorspronkelijk kon de term ook verwijzen naar een strijkinstrument, de vihuela de arco,
maar vanaf het begin van de 16de eeuw bedoelde men toch meestal de getokkelde versie.
Een laatste probleem voor historici en uitvoerders ligt bij het instrument zelf: er zijn
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slechts twee vihuela's bewaard, die geen van beide als typisch kunnen worden omschreven. De reconstructie van het instrument in onze eeuw gebeurde aan de hand van tractaten en iconografisch materiaal.
De evolutie van de vihuela liep vanaf de 15de eeuw grotendeels gelijk met die van de
gitaar. Dit eerder volkse instrument werd vooral gebruikt om liederen te begeleiden, terwijl de vihuela aan meer virtuoze spelers was voorbehouden. Een aantal onder hen was in
dienst bij adellijke families en de beroemdste vihuelisten waren te horen aan het Spaanse
hof. De aristocratische connectie van het instrument beleefde zijn hoogdagen tijdens het
bewind van Karel V. De muziekkapel van de keizer bestond uit zangers uit de Lage
Landen, maar voor de profane muziek aan het hof deed hij meestal een beroep op
Spaanse musici. De vihuela nam een prominente plaats in wanneer het om muziek in de
privé-sfeer ging. Pas op het einde van de 16de eeuw werd de positie van de vihuela in de
leefwereld van de Spaanse adel overgenomen door de gitaar. Vanaf de jaren dertig van de
16de eeuw was de vihuela zelfs zo populair, dat een zevental componisten, onder wie Luys
Milán (ca. 1500-ca. 1561), Luys de Narváez (fl. 1530-1550) en Miguel de Fuenllana
(begin 16de eeuw - na 1568), bijna uitsluitend voor het instrument schreven.
Juan Bermudo (ca. 1510-ca. 1565), componist en belangrijke theoreticus, vermeldde in
het tweede boek van zijn vijfdelige tractaat Declaración uit 1555 verschillende nominale
toonhoogtes waarin een vihuela kon worden gestemd. Deze lijken een sterk theoretisch
karakter te hebben, maar Bermudo beschreef tegelijk instrumenten van verschillende
grootte, zodat men mag aannnemen dat er daadwerkelijk sprake was van een instrumentenfamilie met verschillende afmetingen. Luys Milan schreef dat hij zijn instrument stemde op de hoogst klinkende snaar - de laagste in positie - , die zo hoog mogelijk moest worden gestemd zonder te breken.
Het bespelen van de vihuela verschilt weinig van dat van de luit, zij het dat een van de
theoretici vermeldt dat een vinger van de linkerhand een toon op een koor van snaren
mag maken door slechts een van beide snaren te verdelen, en daardoor dus een extra toon
in het contrapunt kan creëren. Bijzonder zijn ook de aanduidingen voor de snelheid en
vermeldingen van wisselingen in het tempo van de muziek, die door componisten en
theoretici worden vermeld. Milán geeft bij zowat elke fantasia aan hoe snel ze moet worden gespeeld. De tactus, in de Spaanse bronnen ook wel "compás" genoemd, of basiseenheid van maat, werd niet altijd gerespecteerd: er zijn expliciete vermeldingen dat de
akkoordische passages soms traag moeten worden uitgevoerd, terwijl de "redobles" of virtuoze loopjes, vaak met spectaculaire rechterhandtechnieken, dan weer sneller moeten
worden gespeeld.
Het repertoire voor de vihuela is zeer uitgebreid en omvat zowel religieuze muziek, met
onder meer intabulaties van het werk van de componisten aan het keizerlijke hof, als profane composities. In het puur instrumentale werk domineert de fantasia in aantal en in
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kwaliteit, waarbij het kan gaan van eenvoudige muziek voor beginners en amateurs, tot
erg virtuoos uitgewerkt contrapunt. Diferencia's - variaties op een thema, wat later een
genre op zich zou gaan vormen in de instrumentale muziek -, tiento's of preludes, soneto's,
fabordones en transcripties van chansons of dansen vullen het repertoire verder aan.
Daarnaast speelde de vihuela ook een rol in de liedkunst van haar tijd: ze was zeer geliefd
voor de begeleiding van bijvoorbeeld romances en villancico's.
Eli Poppe

Tijdens dit concert zijn kinderen van concertbezoekers welkom in het kinderconcertatelier of bij de
kinderopvang. Zie ook p. 43.
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Capilla Periaflorida
Josep Cabré

dirigent

Isabel Alvarez
Mirari Pérez
David Sagastume
David Azurza
Xabier Barriola
Luis Sancho
Jon Bag és
Pedro Ormazabal
Carlos Santos
Nicolás Basarrate
Aitor Saez de Cortazar
Gonzalo Ubani

alt
alt
alt
alt
tenor
tenor
tenor
tenor
bas
bas
bas
bas

Francisco Rubio
Béatrice Delpierre
Simeón Galduf
Fernando Sanchez
Loreto Fernandez lmaz

corneto
chirimía
sacabuche
bajón
órgano

Donderdag, 27 augustus 1998, 20 u.
Sint -Augustinuskerk

Een coproductie met het Holland
Festival Oude Muziek Utrecht
Met de steun van
de Baskische regering
JAURLARITZA
4,3 k3:4 EUSKO
GOBIERNO VASCO
Hfr

KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA

Josep Cabré

zie biografie p. 79

Capilla Pefiaflorida

Musicoloog Jon Bagoés richtte de Capilla Periaflorida op
in 1985. Dat gebeurde ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van het overlijden van Xabier Marfa
de Munibe, graaf van Periaflorida en drijvende kracht
achter de muzikale Verlichting in het Baskenland. De
eerste dirigent van het ensemble, José Rada, legde zich
met zijn zangers toe op de interpretatie van oude muziek.
Nog datzelfde jaar voerden zij de zogenaamde Misa de
Aranzazu van Domenico Scarlatti uit.
De Capilla Periaflorida trad op in alle Spaanse provincies en in diverse Europese landen.
De radio zond meerdere concerten uit. Bijzondere projecten waren de Missa Sine Nomine
van Juan de Antxieta in 1994 en La Másica en tiempos de Goya in 1996.
Het ensemble wijdt vaak concerten aan een componist, zoals José de Torres, Juan García
de Salazar, Fray Agustfn de Echevarria, Fray Joaquín de Asiain, Mateo Albéniz, Juan de
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Antxieta, Fray Pedro de Tafalla en Juan de Durango. Daarnaast werkt het met eigen
transcripties aan composities van José de Baquedano, Fermín de Arizmendi, Matías de
Durango, Juan Hidalgo, Manuel de Gamarra, Fray José de Larrariaga, Padre Antonio Soler
en Juan Francés de Iribarren.
De Capilla Periaflorida nam deel aan prestigieuze festivals, waaronder de Quincena
Musical Donostiarra, het Festival Bach de Donostia, de Semana de Másica Religiosa de
Cuenca, het Festival de Másica y Danza de Granada, Musikaste de Rentería, het Festival
de Másica Antigua de Sajazarra in La Rioja, de Semana de Másica Antigua de Vitoria,
het Festival de Daroca, het Festival de Forcalquier in Frankrijk, het Festival delle Nazioni
di Cittá di Castello in Italië en de Cycle de Musique Ancienne de Paris. Het werkte er
samen met gerenommeerde musici als James Bowman, Les Saqueboutiers de Toulouse,
Banchetto Musicale, het Orquesta Barroca de Sevilla, Eduard() López Banzo en
Christophe Coin. Samen met deze beroemde cellist en met het Ensemble Baroque de
Limoges nam de Capilla Periaflorida de barokke zarzuela Viento es la dicha de Amor van
José de Nebra op.
De Capilla Periaflorida zette ook op de scène opmerkelijke prestaties neer, zoals in het
spektakel De Verlichting in het Baskenland, een eerbetoon aan de graaf van Periaflorida tijdens het tweede Festival de Másica Antigua in Mexico City, en producties van de opera's
Flaminio en La Serva Padrona van Giovanni Battista Pergolesi.
De discografie van de Capilla Periaflorida omvat een opname gewijd aan Juan García de
Salazar en een In Memoriam José Rada, een compilatie met werk van Spaanse componisten dat door het koor in première werd gebracht. Voorts verschenen een cd voor de
Fundación Las Edades del Hombre met muziek uit de kathedraal van Burgo de Osma, de
Agenda Defunctorum van Juan Vásquez en een plaat met de Misa Puer natus est nobis van
Francisco Guerrero. Deze twee laatste opnamen gebeurden onder leiding van Josep Cabré,
sinds 1994 eerste gastdirigent. Sinds het overlijden van José Rada is Jon Bagés muziekdirecteur van het gezelschap.
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Programma
Anoniom
L'homme armé
uit: Napels, Bibliotheca Nazionale Vittorio Emanuele III, MS VI-E-40
Juan de Antxieta (1462-1523)
Salve, Sancta Parens (introïtus)
uit: Barcelona, Biblioteca de Catalunya, MS 454
Missa Sine Nomine
Kyrie
Gloria
uit: Tarazona, Archivo de la Catedral, MS 3
gregoriaans
Benedicta el venerabilis (graduale)
Francisco Fernández Falen) (?-1597)
Ave Mans stella (hymnus)
uit: Luis Venegas de Henestrosa, Libro de cifra nueva, Alcalá, /557
gregoriaans
Post partum (alleluia)
Anoniem
Reyna muy esclareQida
uit: Sevilla, Biblioteca capitular Colombina, MS 7-1-28 (Cancionero musical de la Colombina)
Juan de Antxieta
Missa Sine Nomine
Credo
uit: Tarazona, Archivo de la Catedral, MS 3

PAUZE
Sebastián Aguilera de Heredia (ca. 1565-1627)
Salbe de 1. tono por dolasolre
gregoriaans
Ave Maria, oratia plena (offertorium)
Juan de Antxieta
Ave Sanctissima Maria
uit: Segovia, Archivo de la Catedral, MS s.s. (Cancionero musical de Segovia)
Missa Sine Nomina
Sanctus
Benedictus
uit: Tarazona, Archivo de Ia Catedral, MS 3
Virgo et Mater
uit:Segovia, Archivo de Ia Catedral, MS ss. (Cancionero musical de Segovia)
Missa Sine Nomine
Agnus Dei
uit; Tarazona, Archivo de la Catedral, MS 3
gregoriaans
Beata viscera (communio)
Juan de Antxieta
Salve, Regina (antiphona)
uit: Barcelona, Biblioteca de Catalunya, MSS 454 & 681
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Juan de Antxieta en zijn Missa Sine Nomine

Juan de Antxieta werd in 1462 geboren in de vallei van de Iraurgi, in de buurt van Azpeitia,
een stad in de Baskische provincie van het toenmalige koninkrijk Castilië. Hij was de tweede zoon van Martin Garcia de Antxieta en Hurtaizaga de Loyola, een tante van Ignacio de
Loyola. Als afstammeling van een belangrijk Baskisch geslacht, vertrok hij reeds op jonge
leeftijd naar Salamanca, vermoedelijk om er muziek te studeren aan de universiteit. Diego
de Fermoselle, de oudere broer van Juan del Encina, doceerde daar van 1481 tot 1522.
Op 6 februari 1489 werd Juan de Antxieta kapelaan en zanger aan de hofkapel van
koningin Isabella. Omdat zij de gewoonte had geregeld met haar hele hofhouding te verhuizen - tussen 1491 en 1503 gebeurde dat wel vijftien keer - was Antxieta bijna voortdurend op reis. In 1495 benoemde Isabella hem tot maestro de capilla (kapelmeester) van
haar zeventienjarige zoon Don Juan (1478-1497). De talrijke onderscheidingen en prebenden die hij ontving, illustreren de achtenswaardige positie die hij bekleedde in dienst
van de prins. Ze laten vermoeden dat hij zich ontwikkeld had tot een behendig hoveling
en gewiekst diplomaat. Zo kreeg hij in 1499 een prebende in Villarino, in het diocees
Salamanca. Juan de Antxieta bezocht nog vaak zijn geboortestreek. In 1500 werd hij
benoemd tot pastoor van de parochiekerk van San Sebastián de Soreasu in Azpeitia.
Tegenover deze kerk liet hij een prachtig huis bouwen in isabellijnse mudéjarstijl.
Na de dood van koningin Isabella in 1504 werden Antxieta en enkele andere zangers van
haar kapel overgeplaatst naar de hofhouding van haar dochter Johanna, echtgenote van
Filips de Schone. In deze functie bezocht hij Vlaanderen. Op de terugweg verbleef hij van
januari tot april 1506 in het zuiden van Engeland. Hij was er in het gezelschap van andere hofzangers als Pierre de la Rue, Alexander Agricola en Marbriano de Orto. Antxieta's
leven verliep niet altijd even rustig. Hij raakte verwikkeld in een een bittere familievete,
die tot uitbarsting kwam in 1515. Twee jongere Loyola-broers vielen hem aan terwijl ze
bij hem op bezoek waren. Ignacio probeerde te vluchten, maar werd gevat en korte tijd in
de gevangenis van Pamplona opgesloten.
In 1518 kreeg Juan de Antxieta zijn aanstelling tot abt van Arbas in het bisdom León. Zijn
neef Garcia de Antxieta volgde hem op als pastoor van Azpeitia. Een jaar later verklaarde
Karel V dat Antxieta te oud was voor verdere diensten aan het hof, maar dat hij zijn jaarlijkse
salaris mocht blijven ontvangen. Antxieta overleed op 30 juli 1523 in zijn huis in Azpeitia.
Het oeuvre dat Juan de Antxieta naliet is vrij beperkt, maar hij heeft ongetwijfeld meer
geschreven. Momenteel zijn zestien manuscripten bekend die met zekerheid zijn naam dragen. Hierin staan twee missen, twee magnificats, acht motetten en vier werken op een
Castiliaanse tekst. De enige profane composities van Antxieta zijn drie villancico's en een
romance. Ze zijn opgetekend in de Cancionero musical de Palacio. In deze bundel van
onschatbare waarde verzamelden enkele kopiisten de mooiste muziek die weerklonk tijdens
feesten aan het hof. Het pittige, driestemmige villancico Dos ánades bleef lange tijd populair. Miguel de Cervantes prees het in zijn komisch verhaal La ilustre fregona uit 1614.
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In de religieuze werken van Juan de Antxieta ontbreekt het grote technische vernuft van
zijn belangrijkste collega, Francisco de Pefialosa, en van zijn Vlaamse tijdgenoten. Hij
werd duidelijk beïnvloed door de Vlaamse polyfonie. Maar met technieken als imitatie en
inversie ging hij eerder spaarzaam om. Antxieta was duidelijk meer geïnteresseerd in
(samen)klank dan in puzzels. De vele akkoordische passages in zijn muziek maken deze
meer geschikt voor grote koren dan voor goedgetrainde solistenensembles.
Te oordelen naar het grote aantal kopieën, vond vooral het vierstemmige motet Virgo et
Mater algemeen ingang. De eveneens vierstemmige Maria-antifoon Salve, Regina is een
van de eerste mijlpalen in het alternerend gebruik van polyfonie en gregoriaans binnen
dezelfde compositie - een typisch Spaans fenomeen dat standhield tot in de barok.
In de missen van Juan de Antxieta vinden we alle procédés die men in de 15de en 16de
eeuw bij miscomposities aanwendde. De Missa de Nuestra Sefiora, bijgenaamd Missa Rex
Virginum, is een parafrasemis, waarin een bestaande melodie vrij is verwerkt en gemanipuleerd. Francisco Salinas vermeldde ook een Missa Ea iudios a enfardelar, die echter nooit
werd teruggevonden. Het ging om een cantus-firmusmis. Daarbij wordt een bestaande
melodie ongewijzigd overgenomen, die vaak in lange notenwaarden opduikt, meestal in
de tenor, maar soms ook afwisselend in verschillende stemmen.
De mis die vanavond wordt uitgevoerd heeft geen titel. Robert Stevenson stelde voor ze
Missa quarti toni te noemen, omdat ze in de vierde, hypofrygische modus geschreven is.
Samuel Rubio, de redacteur van de opera omnia van de componist, voegde er twee ondertitels aan toe: Missa Sine Nomine en Missa Ehomme armé. De laatste verwijst naar het
beroemde 15de-eeuwse chanson, het lied van de gewapende man, dat als cantus firmus
diende voor meer dan dertig missen van verschillende componisten en dat in deze mis in
de derde stem van het Agnus Dei verschijnt.
Het gebeurde in die tijd vaker dat een toondichter verschillende thema's in één mis verwerkte. Elk van de vijf delen is geïnspireerd op een bestaande melodie: tweemaal een gregoriaans thema en driemaal een profane melodie. Het gregoriaans ligt aan de basis van het
Gloria en een deel van het Credo. Het thema Ehomme arme' verschijnt duidelijk in het
Agnus Dei, soms onderbroken door rusten, soms versierd. Samuel Rubio slaagde er bovendien in aan te tonen dat Antxieta in het Kyrie, het Sanctus en het Benedictus teruggreep
naar een profaan, polyfoon thema. Hij kwam daardoor tot het besluit dat het hier in feite
gaat om een parodiemis op een polyfoon lied van Antxieta of van een ander. In dit mistype wordt een meerstemmig stuk met zijn harmonische en polyfone opbouw verwerkt.
Het terugkerende thema geeft de vijfdelige mis een grote eenheid. Dat is vooral belangrijk
als we er rekening mee houden dat een mis per definitie bedoeld was om uit te voeren in
de context van de liturgie en dat de misdelen afwisselden met andere gezangen. Dit
bevestigt de bekommernis van Juan de Antxieta om in zijn mis een thematische eenheid
te realiseren die bij de toehoorder een gevoel van samenhang oproept.
Lieve Schaubroeck
Laus Polyphoniae
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Misa Sine Nomine
Voor de misteksten, zie p. 110
L'homme armé
Uhomme, l'homme, l'homme armé,
L'homme armé doit on doubter,
On a fait partout crier,
Que chascun se viegne armer,
d'un haubregon de fer.

De man, de man, de gewapende man,
Vervult het volk met angsten.
Overal hoor ik hen vrezen en tieren.
Dat degenen die de storm kunnen weerstaan
Zich met een machtig maliënkolder bewapenen.

Salve, Sancta Parens
Salve, Sancta Parens,
enixa puerpera Regem:
qui coelum, terramque regit
in saecula saeculorum.
Eructavit cor meum verbum bonum:
dico ego opera mea Regi.

Gegroet, Heilige Moeder,
gij hebt het leven geschonken
aan de Koning
die hemel en aarde regeert.
Uit mijn hart welt een heerlijk woord op;
ik wijd mijn zang aan de koning toe.

Benedicta et venerabilis
Benedicta et venerabilis
es Virgo Maria:
quae sine tactu pudoris inventa
es Mater Salvatoris.
Virgo, Dei Genitrix,
quem totus non capit orbis,
in tua se clausivit
viscera factus homo.

Gezegend en onze verering waardig
zijt gij, Maagd Maria,
die zonder verlies van uw maagdelijkheid
moeder zijt bevonden van de Verlosser.
Maagd en Moeder.
Hij, wien heel het heelal niet kan omvatten,
heeft zich, mens geworden,
in uw schoot opgesloten.

Post partum
Alleluia.
Post partum inviolata
permansisti Dei Genitrix
intercede pro nobis.

Alleluia.
0 gij die, moeder geworden van God,
ongerepte maagd zijt gebleven,
spreek voor ons ten beste.

Reyna muy esclaregida
Reyna muy esclareOda
y madre (de) Ihesu Christo,
Dios y (h)ombre, todo misto,
virgen despues de parida.
Con singular alegria
los angeles deendieron,
alabarwas te ofre0.eron,
sagrada virgen Maria.
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Heel voorname Koningin
en moeder van Jezus Christus,
God en mens verenigd,
maagd ondanks het kraambed.
Met ongeëvenaarde vreugde
daalden de engelen neer
en zwaaiden ze u lof toe,
heilige maagd Maria.
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Ave Maria, gratia plena
Ave Maria, gratia plena:
Dominus tecum:
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui.

Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer zij met u:
gezegend zijt gij onder alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw lichaam.

Ave Sanctissima Maria
Ave Sanctissima Maria,
mater Dei.
Regina caeli,
porta paradisi,
Domina mundi,
pura, singularis.
Tu concepisti, tu genuisti
Jesum sine peccato;
tu peperisti
Creatorem
et Salvatorem mundi
in quo non dubito.
Libera me ab omni malo,
et ora pro peccato meo. Amen.

Gegroet, hoogheilige Maria,
moeder van God,
koningin van de hemel,
poort van het paradijs,
meesteres van het heelal,
ongerept, met niemand te vergelijken.
Gij hebt zonder zonde
Jezus ontvangen en gebaard;
gij hebt het leven geschonken
aan de Schepper
en de Verlosser van de wereld;
daaraan twijfel ik niet.
Bevrijd me van alle kwaad
en bid voor mijn zonden. Amen.

Virgo et Mater
Virgo et Mater
que filium Dei
genuisti verum Deum,
et verum hominem,
qui pro nobis in cruce
pendens Virginem matrem,
virgini commendavit, ita dicens:
mulier, ecce filius tuus,
deinde ad discipulum:
ecce mater tua.
Dominus tecum.

Maagd en Moeder,
gij die de zoon van God
het leven hebt geschonken,
waarachtig God en waarachtig mens,
die voor onze bevrijding hangend aan het kruis,
zijn maagdelijke moeder heeft toevertrouwd
aan de maagdelijke (leerling) met de woorden:
moeder, ziedaar uw zoon,
en vervolgens tot de leerling:
ziedaar uw moeder.
De Heer is met u.

Beata viscera
Beata viscera
Mariae Virginis,
quae portaverunt
aetemi Patris Filium.

Gelukzalig de moederschoot
van de Maagd Maria,
die heeft gedragen
de zoon van de eeuwige Vader.

Salve Regina
Salve, Regina,
Mater misericordiae.
Vita dulcedo
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Gegroet Vorstinne,
moeder van erbarming,
ons leven, onze zoetheid,
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et spes nostra, salve.
Ad te clamamus,
exsules filii Evae.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes
in hac lacrymarum valle.
Eja ergo advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum,
benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
0 clemens, o pia,
dulcis Virgo Maria.
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onze hoop, gegroet.
U roepen wij aan,
Eva's uitgebannen kinderen.
Tot u verzuchten wij,
klagend en wenend,
in dit dal van tranen.
Welaan dan, onze voorspreekster,
uw lieve ogen vol erbarming,
keer die naar ons toe.
En Jezus,
de gezegende vrucht van uw schoot,
toon hem na de ballingschap.
0 milde, o liefderijke,
zoete Maagd Maria.

Laus Polyphoniae

Vier op 'n Rij & Ewald Demeyere
Bart Spanhove
Joris Van Goethem
Paul Van Loey
Fumiharu Yoshimine
Ewald Demeyere

blokfluiten
blokfluiten
blokfluiten
blokfluiten
klavecimbel

Vrijdag, 28 augustus 1998, 12 u.

Kapel Centrum Elzenveld

Vier op 'n Rij

Vier op 'n Rij, een eigenzinnig kwartet van blokfluitisten, bestaat sinds 1987 en is in het buitenland
hei er hekend onder de naam Flandeis ReLU1—el
41
Qi rArret De leden van het ensemble bLbpelen
snnten zo'n honderd fluiten - a hel
Garkleinffitlein van vijftien centimeter rot de meer
dan twee meter hoge grootbas, De instnimenten
zijn gemaakt door gerenommeerde bouwers als Bob
Marvin uit Canada, de Nederlanders Adri Breukink
en Coolsma, en Fred Morgan uit Australië.
Het uitgebreide instrumentarium en de virtuoze
vertolking van uiteenlopende partituren maken
elk concert van Vier op 'n Rij lol een onvergetelijke gebeurtenis. Pers, publiek en internationale
jury's loven samenspel, technische perfectie,
homogene klank en stijlgetrouwe interpretatie van het ensemble.
De eerste grote bekroning kreeg Vier op 'n Rij in 1990 met de eerste prijs in het prestigieuze Musica Antigua Concours van het Festival van Vlaanderen-Brugge. De jarenlange
verstandhouding met verschillende festivalsteden werd in 1998 bezegeld met de toekenning van de titel "Festivalster".
Het Flanders Recorder Quartet Vier op 'n Rij was de voorbije jaren te gast in Europa, het
Verre Oosten, Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika. Het ensemble speelde in de Doelen in
Rotterdam, het Amsterdamse Concertgebouw, de Salle Grévin in Parijs en de Bremense
Akademie fQr Alte Musik. Er waren optredens tijdens het festival van Ambronay, de
Rtisselheimer Tage fQr Alte Musik, de Berliner Tage fik Alte Musik, het Lufthansa
Baroque Festival in Londen en de festivals van Ljubljana en Radovica in Slovenië.
In 1993 reisde Vier op 'n Rij naar de Verenigde Staten voor masterclasses en concerten in
het raam van het Amherst Early Music Festival, een toonaangevend festival voor oude
muziek in Massachusetts. Het kwartet keerde er het volgend seizoen terug. Sindsdien
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toert Vier op 'n Rij elk jaar door de Verenigde Staten. Vanaf 1995 maakt ook een toumee
in Japan deel uit van elk concertseizoen.
Tijdens het seizoen 1998-99 gaat Vier op 'n Rij tevens naar Zuid-Afrika en Mexico.
Voorts staan er concerten in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Polen en Slovenië op het
programma. Behalve optredens verzorgt Vier op 'n Rij ook masterclasses. Van in het begin
werken de leden samen met Jeugd & Muziek en thans ook met Muziekactief. Het ensemble verzekert de artistieke leiding van de Mechelse Blokfluitdagen, die in augustus van dit
jaar hun negende editie beleven.
Vier op 'n Rij maakte opnamen voor Arcobaleno, Vox Temporis/René Gailly, Harmonia
Mundi, Archiv/Deutsche Grammophon, Eufoda, Digi-Classics en Ricercar. Vanaf 1997
werkt het ensemble intens samen met het Franse label Opus 111.
Vier op 'n Rij promoot de hedendaagse Vlaamse muziek. Componisten als Piet Swerts,
Frans Geysen, Peter Pieters, Jan Van Landeghem, Jan Van der Roost, Jeroen D'hoe en
Frédéric Devreese schreven samen twintig werken voor het kwartet. Ze verschijnen sinds
1995 in de Flanders Recorder Quartet Series van muziekuitgeverij Ascolta.
Het ensemble krijgt sinds 1994 steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
en mag zich in 1998 voor het tweede opeenvolgende jaar Cultureel Ambassadeur van
Vlaanderen noemen.

Ewald Demeyere

Ewald Demeyere behaalde in 1992 met het maximum van de punten een regeringsmedaille en won de eerste prijs klavecimbel in de Pro Civitate-wedstrijd. Het jaar daarop kreeg
hij de Oranjebeurs. Men stelde hem aan tot begeleider van het Musica Antigua Concours
in Brugge. Aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium behaalde Demeyere in
slechts drie jaar tijd eerste prijzen in notenleer, harmonie, praktische harmonie en fuga.
In 1997 verwierf hij het meestergraadsdiploma klavecimbel bij Jos Van Immerseel.
Momenteel doceert hij aan hetzelfde conservatorium klavecimbel en muziekschriftuur.
Als klavecinist-continuospeler is Ewald Demeyere
verbonden aan ensembles als La Petite Bande,
Caryatide, Anima Etema en Il Fondamento. Met
hen verzorgde hij vele radio- en televisieoptredens en cd's voor de labels Naxos, Accent,
Deutsche Harmonia Mundi, Eufoda, Vox
Temporis, Denon, Vanguard en Digi-Classics.
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Programma
Antonio de Cabezón (1510-1566)
Pauana Italiana - diferencias
uit: Obras de mCisica para tecla, arpa y vihuela, de Antonio de Cabegón, mósico de la Camara y
Capilla del Rey Don Philippe nuestro Serior. Recopiadas y puestas en cifra por Hemando de
Cabecón su hijo..., Madrid, 1578

Sebastián Raval (ca. 1550-v55r 1604)
Ricercar a 4 del primo tuono
uit: II Primo Libro di Canzonetti, Rome, 1593

Pedro de Arat:ijo (fl. midden 17de eeuw)
Lid Idilta
Antonio de Cabezón
Tiento del Primer Tono
Diferencias sobra el canto Ilano del Caballero
uit: Obras de mósica para tecla, arpa y vihuela, de Antonio de Cabegón, mósico de la Camara y
Capilla del Rey Don Philippe nuestro Serior Recopiadas y puestas en cifra por Hemando de
CabeQón su hijo..., Madrid, 1578

Orlandus Lassus (1532-1594) / Antonio de Cabezón
Suzana
Anoniem
Batalla Famossa
Antonio de Cabezón
Diferennias sobre I ns Vacas
Tientn del Sexto Tono
uit: Ohi á
. b Je
para teek arpa y vihuela, de Antonio de Cabegón, mósico de la Camara y
Capilla del Rey Don Philippe nuestro Sefior. Recopiadas y puestas en cifra por Hemando de
Cabecón su hijo..., Madrid, 1578

I homas Crequillon (ca. 1480/1500-1557?) / Antonio de Cabezón
Un gai berpier
Diego Ortiz (ca. 151U-ca. 1570)
Hècercada segunda sobre Doulce mémoire
Reliereadè 1-'rimera
Recercada segunda sobre 0 felici occhi miei
Recercada segunda
uit: Diego Orti7, Trattado de glosas sobra clausulas y otros generos de puntos, Rome, 1553
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Antonio de Cabezón en Diego Ortiz: Spaanse instrumentale muziek
in de 16de eeuw.

Het Iberisch schiereiland leverde een belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van de instrumentale muziek in de 16de en de 17de eeuw. Spaanse componisten en theoretici
speelden een toonaangevende rol op het vlak van de orgelmuziek en de snaarinstrumenten. De bloei van de orgelmuziek op het Iberisch schiereiland in die periode zou verband
houden met de specifieke ontwikkeling die het instrument daar kende. Bij de snaarinstrumenten valt de voorkeur op van de Iberische componisten voor de tokkelinstrumenten,
in het bijzonder voor de luitachtige vihuela, die later net zoals de luit verdrongen werd
door de gitaar en de harp. Daarom is het bevreemdend dat Diego Ortiz de strijkers in zijn
theoretisch werk centraal stelde (zie verder).
De Spaanse componisten van het eind van de 16de en het begin van de 17de eeuw behandelden de andere instrumenten eerder stiefmoederlijk, ook al weten we, bijvoorbeeld uit de
tractaten van Cerone, dat men ze in kerk- én profane muziek wel degelijk gebruikte. In de
kerkmuziek vormden blaasinstrumenten, met name de dubbelrietinstrumenten, tot ver in
de 17de eeuw de basis van het instrumentarium. Het gebruik van de strijkers raakte pas
later veralgemeend. Toch bleef het religieuze repertoire in eerste instantie vocaal. Slechts
bij uitzondering deed men een beroep op de technische en expressieve mogelijkheden van
de instrumenten. Doorgaans wendde men ze aan ter vervanging of versterking van de menselijke stem in het polyfone weefsel. Anders dan in Engeland, ontstond er geen specifiek
blokfluitrepertoire. Daarom nam Vier op 'n Rij voor dit programma zijn toevlucht tot
transcripties van het orgel-, vihuela- en gambarepertoire.
Vreemd genoeg is van twee van de voornaamste Iberische componisten en theoretici van
de instrumentale muziek in de 16de eeuw - Antonio de Cabezón en Diego Ortiz - slechts
een beperkt oeuvre overgeleverd. Antonio de Cabezón (1510-1566) gold als een van de
toonaangevende orgel- en clavichordvirtuozen van zijn tijd. Als telg uit een adellijke
familie kreeg de blinde knaap een grondige muzikale vorming. Dankzij zijn leraars en de
contacten van zijn familie kwam hij snel in de kapel van koningin Isabella, de echtgenote
van Karel V, terecht. Later diende hij onder Karel V en Filips II. Deze laatste was hem
uiterst gunstig gezind. Zo kwam het dat Cabezón de vorst tweemaal vergezelde op buitenlandse reizen: van oktober 1548 tot juli 1551 naar Italië, Duitsland, Luxemburg en de
Nederlanden, en van juli 1554 tot januari 1556 opnieuw naar de Nederlanden en naar
Engeland. Het spreekt vanzelf dat deze reizen leerzaam waren. Ze boden de componist de
kans buitenlandse meesters en werken te leren kennen. Tegelijk lieten ze hem toe zijn
stempel te drukken op de klaviermuziek van andere landen.
Cabezóns muziek is overgeleverd in twee tabulatuuruitgaven. Een aantal composities staat
in het Libro de cifra nueva uit 1557 van Luis Venegas de Henestrosa. Het was echter
Cabezóns zoon Hemando die het merendeel uitgaf. Zijn Obras de misica para tecla, arpa y
vihuela, of "Composities voor toetsinstrumenten, harp en vihuela", verschenen in 1578 in
Madrid. De bundel bevat niet zozeer de virtuoze werken waarop Cabezón Filips II jaren-
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lang vergastte, als wel een keuze uit de intabulaties die hij zijn leerlingen voorschotelde.
De vingerzettingen die hij voorschrijft, meer bepaald het gebruik van de duim, zijn vooruitstrevend voor zijn tijd. Cabezóns oeuvre omvat in de eerste plaats tiento's en daarnaast
diferencia's, glosa's, falsobordones, verso's, canons en hymnen. Zijn muziek wortelt in de
Spaanse traditie, maar onderging in haar benadering van harmonie en contrapunt veel
invloed van de Franco-Vlaamse school, met name van Josquin Desprez. Het meesterlijke
gebruik van dissonanten en de uitbuiting van de spanning tussen harmonie en melodie
geeft Cabezóns muzikale taal een uitzonderlijke expressiviteit, die nergens academisch
aandoet.
Centraal in het oeuvre van Cabezón staat de tiento. Deze term duikt op in de eerste helft
van de 16de eeuw. Aanvankelijk is hij niet eenduidig. De Andaloesische vihuelisten, de
klavierspelers uit Castilië en de componisten van de Aragonese school gebruikten hem
voor werk dat zowel aansloot bij de fantasfa en de prelude als de ricercar. Uiteindelijk
werd de fugatische tiento vanaf het midden van de 16de eeuw tot in de 18de eeuw het
genre bij uitstek in de orgelliteratuur. Bij Cabezón bereikte de vorm meteen een perfectie
die men later slechts zelden evenaarde - achteraf vervielen vele componisten in een zeker
academisme. Toch ontstonden in de 17de eeuw nog bekoorlijke tiento's. Zij zijn van de
hand van onder anderen Sebastián Aguilera de Heredia (ca. 1565-1627), diens leerling
José J iménez (1601-1672) en Pablo Bruna (1611-1679). Van ondergeschikt belang zijn de
glosa's en diferencia's. Strikt genomen is de glosa geen muzikale vorm, maar een compositietechniek, waarbij men een bestaande melodie inkleurt en omspeelt met passage- en
versieringsnoten. Hoewel vooral vihuelisten de glosa beoefenden, pasten organisten de
techniek met minstens evenveel succes toe. Diferencia's tenslotte zijn de voorlopers van
wat later de variatietechniek werd. Als basis gebruikte men onder meer melodiëen uit de
rijke cancioneros. In Suzana neemt Cabezón dan weer het chanson Susanne ung jour van
Orlandus Lassus als uitgangspunt. De variaties, gebaseerd op dansmelodieën, behouden bij
hem hun "dansante" karakter, en dit ondanks de stilering.
Van het leven van Diego Ortiz (ca. 1510-ca. 1570) weten we weinig. Wel staat vast dat
hij omstreeks het midden van de 16de eeuw in Napels verbleef. Vanaf 1558 tot aan zijn
dood was hij er kapelmeester in dienst van de opeenvolgende vice-koningen. Zelfs over
de datum van zijn overlijden bestaat geen zekerheid. Er zijn twee uitgaven van zijn werk
bekend. Musices liber primus, gepubliceerd in Venetië in 1565, is een bundel hymnen,
psalmen en alternatimzettingen voor vier tot zeven stemmen. Voor dit programma putte
Vier op 'n Rij echter uit de Trattado de glosas, gedrukt in Rome in 1553. Het boek verscheen tegelijk in het Spaans en het Italiaans.
Voluit heet de bundel Trattado de glosas sobre clausulas y otros generos de puntos en la musica
per violones, of "Tractaat over de versiering van cadenzen en andere passages". Het gaat
om de eerste gedrukte handleiding voor de ornamentatie voor strijkers. De auteur geeft
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niet zozeer richtlijnen over de manieren om te versieren of versieringen te improviseren,
als wel talloze uitgewerkte versieringen. Daaruit kan de vertolker met het nodige inzicht
de meest passende kiezen en inschrijven in de partituur. Het werk valt uiteen in twee
delen. In geen van beide komt een typisch Spaanse melodie voor. In het tweede, dat composities voor sopraangamba en klavier bevat, vinden we vier recercada's op Arcadelts
vierstemmige madrigaal 0 felici occhi miei en vier recercada's op Doulce mémoire van Pierre
Sandrin.
Sebastián Raval (ca. 1550-v66r 1604) koos aanvankelijk voor een militaire loopbaan. Pas
nadat hij in 1579 nabij Maastricht zwaar gewond was geraakt, besloot hij in het klooster
te gaan. Korte tijd later publiceerde hij in ijltempo zijn eerste bundels: één met motetten,
één met canzonetten en één met madrigalen. Ze verschenen binnen een tijdsbestek van
vijf maanden. Later volgden uitgaven met lamentaties en madrigalen. Raval was een
kleurrijke figuur die graag zijn tijdgenoten-componisten uitdaagde, maar niet altijd met
succes. In 1595 verliet hij Rome voor Palermo waar hij kapelmeester werd van de
Cappella Palatina.
Het programma wordt aangevuld met twee batalha's. Dit genre beeldt krijgstaferelen uit.
Het was vrij populair in de 16de en 17de eeuw. Gelijkaardige composities kwamen ook in
de Lage Landen tot stand.
Marijke van Campenhout
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Capella Currende & Currende Consort
Erik Van Nevel

dirigent

Anne-Marie Buyle
Sjef Van Leunen
Tore Denys
Paul Mertens

sopraansolo
altsolo
tenorsolo
bassolo

Anne-Marie Buyle
Ann Engels
Gertie Lindemans
Marina Smolders
Anna Steinholtz
Alma Ooms,
Godfried Van de Vyvere
Arjaan Westdorp
Jan Zwerver
Wouter Bossaer
Gunther Claessens
Tore Denys
Lode Somers
Sjef Van Leunen
Marc Caluwaerts
Kees De Bruyn
Paul Mertens
Walter Van der Ven

sopraan
sopraan
sopraan
sopraan
sopraan
alt
altus
altus
altus
tenor
tenor
tenor
tenor
tenor
bas
bas
bas
bas

Susanne Braumann
Liam Fennelly
Piet Stryckers
Hendrik Jan Wolfert
Stephen Taylor

discantgamba
altgamba
tenorgamba
violonc
orgel

Vrijdag, 28 augustus 1998, 20 u.
Sint-Augustinuskerk

Een coproductie met het Holland
Festival Oude Muziek Utrecht

Erik Van Nevel

Erik Van Nevel studeerde aan het
Lemmensinstituut in Leuven en aan de
koninklijke conservatoria van Brussel en
Antwerpen. Hij volgde specialisatiecursussen
in Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland.
Van Nevel is oprichter en dirigent van Currende, waarmee hij regelmatig te gast is op de
grote Europese festivals. In 1983 werd hij kapelmeester van de Capella Sancti Michaelis van
de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal. Met Currrende en met de Capella
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Sancti Michaelis nam hij cd's op die veel lof oogstten vanwege de internationale muziekpers. Het gaat om platen met werk van Carissimi, Lassus, Philips, Schtz, De Wert, Frescobaldi, Domenico Scarlatti en de familie Bach. Voorts nam Erik Van Nevel een uitgebreid
overzicht van de Nederlandse polyfonisten op dat uit niet minder dan tien cd's bestaat.
Van Nevel doceert koordirectie, kamermuziek en oude muziek aan het Lemmensinstituut
in Leuven. Daarnaast geeft hij les aan koor- en ensemblezangers en aan dirigenten. Zowel
algemene koor- en dirigeertechniek als uitvoeringspraktijk komen aan bod.
Erik Van Nevel gaat geregeld naar Nederland, waar hij met het ensemble Bousignac musiceert. Bij de International Bach Society in Zweden leidt hij masterclasses en concerten.
In mei van dit jaar was Van Nevel in Jeruzalem te gast bij het orkest Israel Camerata.
Capella en Concerto Currende

In 1974 richtte Erik Van Nevel het vocaal ensemble Capella Currende op.
De leden van het koor zijn met zorg gekozen. De bezetting wisselt naargelang van de eisen van de stijl waartoe een werk behoort. Een overdachte
uitvoeringspraktijk en een levendige voordracht vormen het waarmerk van
het ensemble. Sinds 1994 zijn Van Nevel en de Capella Currende Cultureel Ambassadeur
van Vlaanderen.
Het repertoire van de Capella Currende omvat de 16de-eeuwse polyfonie, de barok en de
klassieke koorliteratuur. Van Nevel heeft ook een speciale affiniteit met de grillige 17de
eeuw. Hij en zijn ensemble promoten daarnaast vooral de prachtige muziek van de
Vlaamse polyfonisten.
Het internationale niveau van de Capella Currende blijkt uit opnamen voor de VRT, de
NOS en France Musique en uit concertreizen doorheen Italië, Duitsland, Japan, Zweden,
Nederland, Frankrijk, Italië, Slovenië, Kroatië, Israël, Spanje, Portugal en Taiwan.
Vijf tot acht vocale solisten vormen het Currende Consort. Naargelang van de noden van het
moment krijgen zij versterking van een uitgebreide continuogroep of musici met renaissanceinstrumenten. Dit ensemble legt zich vooral toe op de profane muziek van de 16de eeuw.
De Capella Currende werkte samen met orkesten als Anima Etema onder leiding van Jos
Van Immerseel, La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuijken, Concerto Keiln
onder leiding van René Jacobs en Concerto '91 uit Amsterdam. Erik Van Nevel richtte
ook een eigen orkest op, Concerto Currende. Capella en Concerto Currende realiseren
samen projecten met barokke en klassieke muziek. Voor Radio 3 gaven ze een concert
met 17de-eeuwse operafragmenten. In het Mozartj aar 1991 wijdden ze in het raam van
het Festival van Vlaanderen een programma aan het religieuze werk van Mozart. Van het
Requiem kwam een live-uitzending op radio en televisie. Hun uitmuntende uitvoering van
Handels Chandos Anthems tijdens het Festival van Vlaanderen- Brugge oogstte veel lof. In
februari 1997 creëerden Concerto en Capella Currrende de Missa Sanctae Gudilae, een
meesterwerk van Charles-Joseph Van Helmont.
vrijdag 28 augustus 1998
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Programma
Philippe Rogier (ca. 1561-1596)
Missa Philippus II Rex Hispaniae
Kyrie
Gloria
uit: Missae sex ..., Madrid, 1598
Inclina cor meum
uit: Cantus quas vulgo Motecta apellant ... Liber primus, Napels, /595
Missa Philippus II Rex Hispaniae
Credo
uit: Missae sex ..., Madrid, 1598
Clarnnvi r1 tribulationo mca
uit: Cantus quas vulgo Motectu apellant ... Liber primus, Napels, 1595
Missa Philippus II Rex Hispaniae
Sanctus
Benedictus
Hosanna
uit: Missae sex ..., Madrid, 1598
Respice in me
uit: Cantus quas vulgo Motecta apellant ... Liber primus, Napels, 1595
Missa Philippus II Rex Hispaniae
Agnus Dei
uit: Missae sex ..., Madrid, 1598
Regina caeli
uit: Cantus quas vulgo Motecta apellant ... Liber primus, Napels, 1595

PAUZE
Pierre de Manchicourt (ca. 1510-1564)
Vidi speciosam
Liber decimus quartus XIX musicas cantiones continet, Parijs, 1539
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
Super flumina Babylonis
uit: Liber Primus: qui missas, psalmos, Magnificat... Venetië, 1576
Francisco Guerrero (1528-1599)
Hei mihi, Domine
uil. Muleila, Venetië, 75/0
Toms Luis de Victoria
0 lux et decus Hispaniae
uit: Motecta, Rome, /583
Philippe Rogier
Tedet animam meam
Caligaverunt oculi mei
uit: Cantus quas vulgo Motecta apellant ... Liber primus, Napels, 1595
Mateo Romero (1575/76-1647)
Libera me, Domine
uit: Responsorium officii mortuorum, MS s.l.
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In memoriam Philippus Secundus

In het eerste deel van het concert staat de Missa Philippus II Rex Hispaniae van Philippe
Rogier centraal. Rogier werd geboren in Arras. Die stad behoorde op het einde van de
16de eeuw nog tot de Nederlanden. Eerst was Rogier onder Georges de la Hèle vicekapelmeester van de Spaanse koning Filips II. In 1586 volgde hij De la Hèle op.
Rogiers vierstemmige mis is gecomponeerd in de "soggetto cavato"-techniek: de componist koos een cantus firmus die in veel gevallen niet kerkelijk was, maar hulde bracht aan
een vorst, in dit geval Filips II. Eerder maakten Josquin Desprez, Cipriaan de Rore en
Adriaan Willaert gebruik van deze techniek. De vocalen van de verschillende lettergrepen en de betrekkelijke notennamen vormen de cantus firmusmelodie. Het resultaat van
"Philippus secundus Rex Hispaniae" geeft mi-ut-re-ut-ut-re-mi-fa-mi-re.
De componist bewees zijn meesterschap in het strenge contrapunt. Het zesstemmige
Agnus Dei vormt een schitterende climax. Tussen de opeenvolgende delen hoort men
motetten van Rogier, gekozen in functie van hun inhoud, die nauw aansluit bij de dodenmis: Inclina cor meum, Clamavi de tribulatione mea en Respice in me. Het achtstemmige
Regina Caeli besluit het eerste deel van het concert. In deze lofzang aan Maria herkent
men het gregoriaanse origineel, ten dele gebruikt als cantus firmus. Het werk is dubbelkorig. Aanvankelijk neemt elke koorgroep een verschillend tekstdeel voor zijn rekening.
Daartussen hoort men halleluja's. Naar het einde toe klinken die steeds virtuozer en ritmischer, dit in contrast met het ingetogen "Ora pro nobis".
Het tweede deel van het concert omvat werk van Vlaamse componisten die aan het
Spaanse hof werkten, maar ook muziek van twee Spaanse meesters: Francesco Guerrero
en zijn beroemdere collega Toms Luis de Victoria.
Van deze laatste hoort men de klaagpsalm 137 Super flumina Babylonis, de weeklacht van
de joden tijdens hun Babylonische gevangenschap. Twee koren brengen het achtstemmige werk. Nu eens zingen ze verschillende fragmenten van de tekst, dan weer herhalen ze
dezelfde zinnen. Wanneer beide samen achtstemmig dezelfde woorden zingen, terwijl
enkele stemmen voor versierende melodieën zorgen, ontstaat de grootste sonoriteit.
0 lux et decus Hispaniae brengt hulde aan Sint-Jacob, patroonheilige van Spanje. Victoria
liet de twee bovenstemmen volledig in canon staan met elkaar. De lofzang eindigt met
een prachtig doorgecomponeerd halleluja.
Guerrero schreef zijn zesstemmig motet Hei mihi, Domine - zonder twijfel één van zijn
mooiste werken - voor de dodenliturgie. Het beklijft door de enorme beheersing van het
rustige, maar vaak spanningsvolle contrapunt.
In zijn achtstemmige Vidi speciosam laat Pierre de Manchicourt zijn virtuoze beheersing
van het contrapunt horen. Achtstemmige composities hebben doorgaans een doorzichtige
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structuur. Manchicourt bewees dat het ook anders kon. Hij gaf de tekst van het Hooglied
geen "illustratieve" muziek mee, maar maakte er met acht aparte en autonome ritmische
partijen een complex geheel van.
Ook in dit tweede deel van het concert is Philippe Rogier van de partij, en wel met twee
schitterende motetten. Tedet animam meam, waarschijnlijk zijn laatste compositie, valt op
door de lage ligging van de zes partijen. De diepe en lage sonoriteit, de rustige, maar
gedreven voering van de melodie en de soms spanningsvolle melodisch-harmonische vertragingen illustreren de doodsgedachte. Dezelfde elementen keren terug in het tweedelige
Caligaverunt oculi mei. De beheerste dynamiek, het gebruik van dezelfde tekstregels om tot
een geleidelijke climax te komen, klaaglijke wendingen en een emotionele declamatie
maken dit werk zeer expressief.
Mateo Romero of Mathieu Rosmarin, ook "El Capitán" genoemd, werd geboren in de
streek van Luik. Hij was de laatste "Vlaamse" polyfonist in Spanje en sloeg de brug tussen
Renaissance en barok. Rosmarins achtstemmig responsorium Libera me zoekt nieuwe
klankidiomen en een andere expressiviteit. Sonoriteit en klankconstructie bepalen de
expressie; de harmonieën zijn anders toegepast. De tekst krijgt een grotere retorische
impact. De basso continuo-idee is reeds duidelijk aanwezig. In al zijn eenvoud vormt dit
prachtige werk het geschikte besluit voor dit concert.
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Missa Philippus II Rex Hispaniae
Voor de misteksten, zie p. 110
Inclina cor meum
Inclina cor meum
in testimonia tua
et non in avaritiam,
averte oculos meos
ne videant vanitatem,
in via tua,
vivifica me.

Doe mijn hart zich richten
naar uw woord
en houd het van winstbejag ver;
wend mijn ogen af
van wat ijdel is
schenk mij langs de weg die de uwe is,
het leven.

Clamavi de tribulatione mea
Clamavi de tribulatione mea
ad Dominum, et exaudivit me;
de ventre inferi clamavi,
et exaudisti vocem meam.
Et proiecisti me in profundum
in corde mans,
et flurnen circumdedit me.

In mijn nood riep ik
de Heer aan en hij hoorde mij:
uit de schoot van de onderwereld schreeuwde ik
en Gij aanhoorde mijn stem.
Gij wierpt mij in de afgrond,
in het diepste van de zee,
en een massa water omgaf mij.

Circumdederunt me aquae
usque ad animam meam:
abyssus vallavit me,
pelagus operuit caput rneum.

De wateren sloegen om mij heen,
tot diep in mijn ziel.
De afgrond torende rondom mij,
de zee bedolf mijn hoofd.

Respice in me
Respice in me et miserere mei,
respice in me,
quia unicus et pauper sum ego,
tribulationes cordis
mei multiplicatae sunt,
de necessitatibus meis erue me,
vide humilitatem meam,
et laborem meum,
et dimitte universa delicta mea.

Zie om naar mij, heb erbarmen;
zie om naar mij,
ik ben eenzaam en arm.
Veelvuldig zijn de kwellingen
van mijn hart,
ontruk me aan mijn nood.
Zie mijn ellende
en mijn miserie.
Neem al mijn zonden van mij weg.

Regina caeli
Regina caeli laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Koningin van de Hemel, verheug u, halleluja,
want Hij die gij hebt mogen dragen, halleluja,
is verrezen zoals Hij voorzegd had, halleluja.
Bid voor ons God, halleluja.

Vidi speciosam
Vidi speciosam
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sicut columbam
ascendentem de super rivos aquarum.
cuius odor vestimentorum erat
sicut flores rosarum,
et lilia convallium.

als een duif
die scheert over de rivier.
De geur van haar gewaad was
als die van de bloesem der rozen,
van de leliën der dalen.

Quae est ista quae processit
quasi aurora consurgens
pulchra ut luna, electa ut sol
veribilis ut castrorum.
terribilis ut castrorum acies ordinata
Alleluia.

Wie rijst daar op
als de dageraad,
schoon als de maan,
zuiver als de zon,
geducht als een leger in slagorde?
Halleluja.

Super flumina Babylonis
Super flumina Babylonis,
illic sedimus et flevimus,
dum recordaremur tui Sion:
In salicibus in medio ejus
suspendimus organa nostra
quia illic interrogaverunt nos,
qui captivos duxerunt nos,
verba cantionum.
Et qui abduxerunt:
Hymnum cantate nobis,
de canticis Sion.
Quomodo cantabimus
canticum Domini:
in terra aliena?

Aan de stromen van Babylon,
daar zaten wij en schreiden,
wanneer wij dachten aan jou, Sion.
Daar, aan de wilgen in het midden,
hingen wij onze harpen op;
want daar vroegen
onze ontvoerders ons
dat wij zouden zingen.
Zij die ons wegvoerden, vroegen:
zingt ons een hymne
uit de liederen van Sion.
Hoe kunnen wij
een lied van de Heer zingen
op vreemde grond?

Hei mihi, Domine
Hei mihi, Domme,
quia peccavi nimis
in vita mea,
quid faciam miser?
ubi fugiam,
Nisi ad te Deus meus.

Wee mij, Heer,
ik heb te veel gezondigd
tijdens mijn leven.
Wat moet ik, ellendige, doen?
Waarheen kan ik vluchten
tenzij naar U, mijn God?

0 lux et decus Hispaniae
0 lux et decus Hispaniae,
sanctissime lacobe,
qui inter apostolos
primatum tenens,
primus eorum
martyrio laureatus.
Alleluia.
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0, licht en glans van Spanje,
hoogheilige Jacobus,
die de eerste waart
onder de apostelen,
en als eerste
de martelaarskroon hebt verworven.
Alleluja.
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Tedet animam meam
Tedet animam meam
vitae meae,
dimittam adversum me
eloquium meum,
loquar in amaritudine
animae meae,
Dicam Deo:
Noli me condemnare.

Mijn ziel walgt
van mijn leven,
mijn eigen woorden
Iaat ik mij beschuldigen.
Ik zal de bitterheid
van mijn hart uitspreken,
(maar) tot God zal ik zeggen:
veroordeel mij niet.

Caligaverunt oculi mei
Qui consolabatur me.
Videte omnes populi
si est dolor similis
sicut dolor meus.

Hij die mij troostte.
Alle volkeren, ziet,
of er een smart is
zoals mijn smart.

Libera me, Domine
Libera me Domme
de morte aetema
in die illa tremenda;
Quando caeli movendi
sunt et terra;
dum veneris judicare
saeculum per ignem;
tremens factus sum ego et timeo
dum discussio venerit
atque ventura ira;
quando caeli movendi
sunt et terra;
dies illa dies irae
calamitatis et miseriae
dies magna et amara valde
dum veneris judicare
saeculum per ignem.

Vrijwaar mij, Heer,
van de eeuwige dood
op die vreeswekkende dag
wanneer hemelen
en aarde zullen beven,
wanneer gij zult komen
om de wereld met vuur te oordelen.
Ik huiver en ik vrees
bij het naderen van het oordeel
en de wraak,
als hemelen
en aarde zullen beven.
Die dag is een dag van gramschap,
van rampspoed en ellende.
Groot is die dag en bitter,
wanneer gij komt om de wereld
met vuur te oordelen.

Requiem etemam
dona eis Domine
et lux perpetua
luceat eis.
Kyrie eleyson.

Geef hun, Heer,
de eeuwige rust
en moge het eeuwige licht
aan hen verschijnen.
Kyrie Eleison.
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Jacarandá
Rosa Dominguez

algemene leiding

Rosa Dominguez
Martin Oro
Dieter Wagner
Ralf Ernst

mezzosopraan
altus
tenor
bas

Zaterdag, 29 augustus 1998, 12 u.
Kapel Centrum Elzenveld

Rosa Dominguez

De Argentijnse mezzosopraan Rosa Dominguez is geboren in Buenos Aires. Na studies aan
het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen keerde ze terug naar haar geboorteland. Aan de Katholieke Universiteit van Argentinië legde ze zich toe op compositie. In
1989 en 1990 werkte ze bij het centrum voor experimentele opera van het Teatro Colón.
Twee jaar later ging ze studeren aan de Schola Cantorum in Bazel, waar ze les kreeg van
Kurt Widmer en René Jacobs. Haar diploma behaalde ze in 1996.
Sindsdien werkte Dominguez met diverse ensembles, waaronder Elyma onder leiding van
Gabriel Garrido, Rinaldo Alessandrini's Concerto Italiano, La Fenice onder leiding van
Jean Tubéry, La Capella della Pietà de Turchini van Antonio Florio en Jordi Savalls
Capella Reial de Catalunya. Voorts trad de mezzo op onder leiding van dirigenten als
Joshua Rifkin, René Jacobs en René Clemencic. Rosa Dominguez was te horen op de
Bayerische Rundfunk en nam platen op voor Harmonia Mundi en Opus 111.
Martin Oro

Ook Martin Oro zag het levenslicht in Buenos Aires. Hij leerde altviool spelen en als
jongenssopraan zong hij in het koor van het Teatro Colón. Als altviolist vervolmaakte
Oro zich bij Yuri Bashmet aan het Tsjaikovskiconservatorium in Moskou. Daarna ging hij
naar Zwitserland. Bij de Société Suisse de Pédagogie Musicale behaalde hij het diploma
van leraar altviool en aan het conservatorium van Freiburg dat van leraar zang. Die laatste instelling onderscheidde hem met de prijs Del Sotto voor de leerling met de beste
artistieke prestaties.
Oro koos uiteindelijk voor een zangcarrière en studeerde voort bij René Jacobs,
Dominique Vellard, Richard Levitt en Anthony Rooley aan de Schola Cantorum
Basiliensis. Daar liet hij zich ook inschrijven in de operaklas. Tijdens zijn studies was Oro
herhaaldelijk te horen in de Bazelse schouwburg.
Martin Oro trad op in Duitsland, Zwitserland, Spanje, Italië, Marokko, Argentinië en
Brazilië. Hij werkte samen met bekende dirigenten als Gabriel Garrido, Michel Corboz,
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Atilio Cremonessi, Chiara Banchina en René Jacobs. Hij nam verscheidene cd's op. Later
was hij te horen in Victoria Hall van Genève, in het Utrechtse Vredenburg en de
Tonhalle in Zürich. De kritiek prees hem en ook het publiek is enthousiast over zijn stem
en zijn vertolkingen.
Tot Martin Oro's laatste prestaties behoort een opgemerkte vertolking van Orfeo in Glucks
Orfeo ed Euridice, in de opera van Curitiba in Brazilië in oktober 1997. Dit jaar neemt
Martin Oro deel aan de festivals van Palermo op Sicilië en het Oostenrijkse Innsbruck.
Ralf Ernst
De Duitse bas-bariton Ralf Ernst werd geboren in Stuttgart. Op zijn achtste was hij lid
van het koor Wuppertaler Kurrende. Ernst debuteerde als jongenssopraan. Hij trad zelfs
solo op en was in de opera te horen. Na het breken van zijn stem, bleek hij een bas-bariton te zijn. Voortaan kreeg Ernst les van Reinhard Becker aan de Musikhochschule in
Keulen, waar hij in 1991 met onderscheiding afstudeerde. Nog dat jaar liet hij zich
inschrijven in de concertklas van Kurt Widmer aan de Schola Cantorum van Bazel. Vier
jaar later kreeg hij daar een solistendiploma - het hoogste dat een musicus in Zwitserland
behalen kan. Intussen volgde Ernst master classes bij Kurt Widmer, Elisabeth
Schwarzkopf, Friedrich GQrtler en Burga Schwarzbach.
Ralf Ernst gaf concerten in Duitsland, Italië, Oostenrijk, Frankrijk, Syrië, Israël en
Zwitserland. Hij werkte samen met dirigenten als Helmut Rilling, Joshua Rifkin en Peter
Gillke. Ernst was laureaat van verscheidene wedstrijden in Duitsland en daarbuiten. Tot
de belangrijkste rekent hij de Internationale Brahmswedstrijd in Hamburg in 1994 en de
Internationale Bachwedstrijd in Leipzig in 1996. Sinds 1995 geeft Ralf Ernst zang aan het
Landeskonservatorium in het Oostenrijkse Feldkirch.

Tijdens dit concert zijn kinderen van concertbezoekers welkom in het kinderconcertatelier of bij de
kinderopvang. Zie ook p. 43.
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Programma
Juan del Encina (1468-1529/30)
Todos los bienes del mundo
Una safíosa podia
Levanta, Pascual, levanta
iCucU, cuctj, cucuct:J!
Pues no te duele mi muerte
Más vale trocar
Pésame de vos el condc
Triste Esparia sin ventura
Romerico, tU que vienes
Hoy comamos y bevamos
uit: Madrid, Palacio Reial, Biblioteca, MS 1335 (Cancionero musical de Palacin)
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Muziek uit de tijd van Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië:
Juan del Encina (1468-1529/30)

In het laatste kwart van de 15de eeuw deed zich een opmerkelijke verandering voor in
het Spaanse muzikale landschap. Politieke stabiliteit en economische groei vormden een
ideale voedingsbodem voor de verdere ontplooiing en verspreiding van de Spaanse identiteit en haar muzikale uitdrukking. Zeven eeuwen Reconquista hadden van Spanje een
smeltkroes gemaakt van de christelijke, Moorse en joodse cultuur. Muzikaal resulteerde
dit in een streven naar eenvoud, zeker in vergelijking met de complexe kunst van de
Nederlanders. De gevoelsexpressie kreeg de bovenhand.
Tijdens de regering van de Katholieke Koningen ontstond één van de mooiste getuigen
van deze ontwikkeling: de Cancionero musical de Palacio, zowat de belangrijkste liedbundel
van het einde van de 15de eeuw. Het gaat om een lijvig boekwerk - 458 van de oorspronkelijke 548 composities zijn bewaard - met muziek die waarschijnlijk aan het hof van
Ferdinand en Isabella werd opgetekend, al denken sommigen dat het manuscript voor de
hofhouding van de hertog van Alva was bedoeld. Naast enkele Italiaanse frottole en estrambotte, vinden we hierin vooral Spaanse teksten op muziek van componisten als Juan
del Encina, Francisco Millán (fl. vroege 16de eeuw), Francisco de la Torre (fl. 1483-1504)
en Francisco de Perialosa (ca. 1470-1528).
De belangrijkste componist van deze periode en de centrale figuur in de cancionero was
Juan del Encina. Zijn oeuvre omvat zowat alle types en varianten van het villancico,
maar ook enkele oorstrelende romances. Van de circa zeventig composities van zijn hand,
staan er 62 in de Cancionero musical de Palacio.
Een betoverend en organisch geheel van expressie en eenvoud, van poëtisch en muzikaal
ritme en vloeiende, volks aandoende melodieën, zo kan men Juan del Encina's liedkunst
omschrijven. Encina, zoon van een schoenmaker uit Salamanca, studeerde rechten en
theologie in zijn geboortestad. In de kathedraalschool van Salamanca kreeg hij ook zijn
muzikale opleiding. Hij werd er kapelaan. In 1492 trad hij in dienst van Don Fadrique
Alvárez de Toledo, tweede hertog van Alva en neef van koning Ferdinand. De hertog en
zijn vrouw hadden zich, na de overwinning op de Moren in Granada, met hun gevolg
teruggetrokken in hun luxueuze paleis in Alba de Tormes. Zij waren kunstliefhebbers die
vooral de muziek en de poëzie in het hart droegen. Encina kreeg de opdracht om voor het
vermaak van de edellieden te zorgen met allerlei voorstellingen. Hij ontpopte zich niet
alleen tot briljant musicus, maar ook tot een fijnbesnaard poëet. Hij vertaalde onder meer
de Bucolica van Vergilius. Encina's "representaciones", korte toneelstukjes met een sterk
muzikale inslag, maakten van hem tenslotte een pionier van het Spaanse theater. Een
aantal villancico's uit de Cancionero musical de Palacio zijn trouwens gebaseerd op de
Eclogen van Vergilius en werden op het toneel uitgevoerd.
Omstreeks de eeuwwisseling vertrok de componist naar de muziekkapel van paus
Alexander VI. In 1519 ontving hij zijn priesterwijding. Kort daarop ondernam Encina
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een bedevaart naar het Heilig Land. Leo X stelde hem nog datzelfde jaar aan tot prior aan
de kathedraal van León. Na de dood van Leo X in 1521 keerde Encina terug naar Spanje,
waar hij tot aan zijn dood zijn ambt in León vervulde.
Juan del Encina's poëtische, dramatische en muzikale productie was bijna voltooid voor
zijn dertigste, wat misschien ten dele verklaart waarom een clericus met zo'n groot talent
geen liturgische muziek naliet.
Encina's liederen zijn drie- of vierstemmig. Een deel is volledig vocaal; een ander bestaat
uit solo's of duetten met instrumentale begeleiding. Een groep van zes romances in de
Cancionero musical de Palacio is op een heel bijzondere manier getoonzet. Met een overwegend akkoordische stijl en eenvoudige melodieën legde de componist een diepe, emstige
sfeer over het geheel en zette zo een heel andere toon dan in de villancico's.
De romance had haar wortels in het Castilië van de 14de eeuw, maar raakte vlug in heel
Spanje verspreid. De tekst bepaalt de muzikale vorm. Het gaat om een lang gedicht dat
uit kwatrijnen bestaat en dat handelt over onderwerpen uit de Spaanse epische traditie,
zoals de oorlog tegen de "ongelovigen". Daarom is de muziek vaak recitatief, nu eens ingetogen, dan weer majestueus. Met onder meer Una sariosa poa, Pésame de vos el conde en
Triste Espafia sin ventura schreef Encina enkele pareltjes in het genre.
De levendige villancico's zijn gekenmerkt door een spontane melodie, die zich zonder al
te grote contrasten ontvouwt, maar ook door een subtiel akkoordgebruik, dat expressieve
effecten in de hand werkt. Encina's compositiestijl in het "villancico de desventura", dat
met zijn hoofse lyriek aansluit bij het aristocratische canción, is meestal verfijnd contrapuntisch. Het "villancico jocoso" heeft volkser connotaties, ook in de muzikale zetting.
Voorts schreef Encina ingetogen villancico's met een religieuze tekst en mag men hem als
de grondlegger van het villancico in dialoogvorm beschouwen. Vele stukken, waaronder
zelfs romances, zijn duidelijk gebaseerd op de populaire folfa, en behoren tot de vroegste
voorbeelden van bewerkingen van dit populaire danspatroon. Het slotstuk van het concert, Oy comamos y bebamos, is daar een treffend voorbeeld van.
Het meest typische kenmerk van de liederen van Juan del Encina is echter de ritmiek. De
componist prefereerde een syllabische zetting, waarbij de cadensen op het eind van elk
vers weinig omamentatie meekregen. De gevarieerde, flexibele ritmes zijn volledig
gevormd naar de accenten van het vers. De verschillende partijen bewegen zich over het
algemeen ook homoritmisch, wat zorgt voor een vloeiende en doorzichtige polyfone structuur, waarin subtiele variaties de monotonie vermijden.
Eli Poppe
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Todos los bienes del mundo
Todos los bienes del mundo
pasan presto y su memoria
salvo la fama y la gloria.

Alle wereldse goederen
vergaan snel en hun nagedachtenis ook,
behalve bekendheid en roem.

El tiempo lleva los unos
a otros fortuna y suerte
y al cabo viene la muerte
que no nos dexa ningunos
Todos son bienes fortunos
y de muy poca memoria
salvo la fama y la gloria.

De loop van de tijd doet sommigen verdwijnen
anderen brengt hij geluk
en op het einde komt de dood
die niemand ontziet.
Het zijn allemaal toevallige goederen
en ze blijven niet lang in het geheugen hangen
behalve bekendheid en roem.

La fama bive segura
aunque se muera su duefio.
Los otros bienes son suetio
y una cierta sepoltura
pasa presto y su memoria
salvo la fama y la gloria.

Roem leeft een zeker leven
zelfs al sterft haar meester.
Andere goederen zijn illusies
die vlug begraven worden
ze vergaan snel en hun nagedachtenis ook,
behalve bekendheid en roem.

Procuremos buena fama,
que jams nunca se pierde,
árbol que siempre está verde
y con el fruto en la rama.
Todo bien que bien se llama
pasa presto y su memoria
salvo la fama y la gloria.

Laat ons een goede naam nastreven,
die nooit verloren gaat,
een boom die altijd groen is
en met vruchten aan de takken.
Alle goederen die goederen genoemd worden
vergaan snel en hun nagedachtenis ook,
behalve bekendheid en roem.

Una saftosa podia
Una satiosa porfía
sin Ventura va pujando.
Ya nunca temé alegría
ya mi mal se va ordenando.
Ya fortuna disponía
quitar mi próspero mando,
qu'el bravo Leon d'Espafia
mal me viene amenazando.
Su espantosa artillería
los adarves derribando,
mis villas y mis castillos,
mis ciudades va ganando.
La tierra y el mar gemían
que viene sefloreando,
sus pendones y estandartes
y banderras levantando.
Su muy gran cavallería
hela, viene relumbrando.
Sus huestes y peonaje
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Een furieuze strijd
wordt zonder succes gestreden.
Ik zal nooit meer blijdschap vinden,
mijn ongeluk nestelt zich al in mijn leven.
Het lot heeft al besloten
mij mijn welvarend mandaat af te nemen
want de stoutmoedige Leeuw van Spanje
komt mij bedreigen.
Zijn schrikwekkende artillerie
doet de vestingmuren instorten
mijn dorpen en kastelen,
mijn steden neemt hij langzaamaan in.
Het land en de zee zuchtten,
hij komt zijn heerschappij opeisen,
zwaaiend met zijn banieren,
standaarden en vlaggen.
Zijn reusachtige cavalerie
doet verstomd staan, komt er flonkerend aan
zijn heerscharen en infanterie
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el aire viene turbando.
Córreme la morería
los campos viene talando;
mis comparias y caudillos
viene venciendo y matando;
las mezquitas de Mahoma
en iglesias consagrando;
las moras lleva cativas,
con alaridos llorando.
Al cielo dan apellido:
Bibal rey Fernando!
Biba la muy gran leona,
alta reina prosperada!
Una generosa Virgen
esfuero les viene dando.
Un famoso cavallero
delante viene bolando,
con una cruz colorada
y una espada relumbrando,
d'un rico manto vestido,
toda la gente guiando.

vertroebelen de lucht.
Hij overrompelt het land van de Moren,
hij verwoest de velden,
mijn compagnieën en veldheren
overwint en doodt hij;
de moskeeën van Mohammed
wijdt hij in als kerken;
de Moorse vrouwen neemt hij als gevangenen mee,
terwijl ze schreeuwen en huilen.
Ze roepen de hemel aan:
Leve koning Femando!
Leve de grote
en luisterrijke koningin!
Een genereuze maagd
komt hem assistentie bieden.
Een beroemde ridder
snelt voorop,
met een gekleurd kruis
en een blinkend zwaard,
gehuld in een luxueuze mantel,
leidt hij het hele volk.

Levanta, Pascual, levanta
Levanta, Pascual, levanta,
aballemos a Granada,
que se suena qu'es tomada.

Sta op, Pascual, sta op
laat ons naar Granada gaan,
het is naar het schijnt ingenomen.

Levanta toste priado,
toma tu perro y çurrén
tu çamarra y gamarrón
tus albogues y cayado.
Vamos a ver el gasajado
de aquella ciudad nombrada,
que se suena qu'es tomada,

Komaan, sta snel op
neem je hond en je weitas,
je schapenvacht en wollen vest
je fluit en je herdersstaf.
Laat ons de feestelijke toestand
van de genoemde stad gaan bekijken,
want ze is naar het schijnt ingenomen.

cucá, cucucá!
iCucá, cucti, cucucá!
Guarda no los seas tá.

Koekoe, koekoe, koekoekoe!
Pas maar op dat je het zelf niet bent.

Compadre, debes saber
que la más buena mujer
rabia siempre por hoder.
Harta bien la tuya tá.

Kameraad, je moet weten
dat de beste vrouw
er altijd naar snakt het te doen.
Zorg dat de jouwe goed aan haar trekken komt.

Compadre, has de guardar
para nunca encomudar;
si tu mujer sale a mear,
sal junto con ella tá.

Kameraad, je moet oppassen
om nooit bedrogen te worden;
als je vrouw buitengaat om te plassen,
ga dan met haar mee.
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Pues no te duele mi muerte
Pues no te duele mi muerte
siendo tu la causa della
sepan todos mi querella.

Mijn dood doet jou duidelijk geen pijn
terwijl jij er toch de oorzaak van bent
Dat iedereen mijn aanklacht hore!

Sepan que tengo razón
de quexarme, si me quexo,
dándote mi coragón,
y no tienes afición.
Pues me matas por tenella
Sepan todos mi querella.

Weet dat ik gelijk heb mezelf te beklagen,
wanneer ik me beklaag
als ik jou mijn hart geef
en jij geen affectie toont.
Jij maakt me kapot omdat ik er wel heb:
Dat iedereen mijn aanklacht hore!

0 mujer desgradecida
ms que nadie nunca fué,
que no te vence mi fe
ni mi pasión tan crecida!
Pues la tienes conocida
y quieres desconocella,
sepan todos mi querella.

Oh, ellendiger vrouw
heeft nooit bestaan:
dat mijn trouw noch mijn zo grote passie
jou niet overwinnen!
Je kent ze heel goed
maar je wil ze niet zien:
Dat iedereen mijn aanklacht hore!

Siempre muestras que me quieres;
yo no sé lo que deseas,
mas no puede ser que seas
ms cruel de lo que m'eres.
Y pues con la fe me yeres
y no muestras obras della,
sepan todos mi querella.

Je toont altijd dat je me liefhebt;
ik weet niet wat je wil,
maar je zou niet wreder kunnen zijn
dan je nu tegen mij bent.
Je kwetst me in mijn geloof
en je toont geen enkel bewijs:
Dat iedereen mijn aanklacht hore!

Y tu querer ha causado
en el mfo tal firmeza,
que mi bien y mi riqueza
es en cumplir tu mandado.
I pues no tienes cuidado.
Y matas siendo tan bella
sepan todos mi querella.

Jouw liefde heeft de mijne
zo standvastig gemaakt,
dat mijn geluk en mijn rijkdom erin liggen
te vervullen wat jij wil.
Maar jij trekt het je niet aan
en je maakt me kapot door zo mooi te zijn:
Dat iedereen mijn aanklacht hore!

Pusiste con tu querer
en mi fe mucha esperanga,
mas ora con la tardanca
hásmela hecho perder.
Y pues todo mi poder
tienes tt1 gentil donzella,
sepan todos mi querella.

Met je liefde heb je bij mij
veel hoop gewekt,
maar met je getreuzel nu
heb je me haar doen verliezen.
Mijn hele macht
ligt in jouw hand, mooie jonkvrouw:
Dat iedereen mijn aanklacht hore!

Mas esta merced te pido,
por no te dar ms enojos;
me mires con tales ojos
con cuales mi fe te vido.
Si crueza pone olvido,

Maar deze gunst vraag ik je,
om je geen last meer te bezorgen:
kijk me aan met ogen
zoals die waarmee ik jou vol trouw aankijk.
Als wreedheid vergetelheid veroorzaakt,
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piérdela pues en perdella
perderé yo mi querella.

laat haar dan vallen, en daardoor
zal ik ook mijn aanklacht laten vallen.

Ms vale trocar
Ms vale trocar
plazer por dolores,
que estar sin amores.

Het is beter om
plezier tegen pijn te ruilen
dan zonder liefde te zijn.

Donde es gradecido
es dulce el morir:
bivir en olvido,
aquél no es bivir.

Voor wie gelukkig is
is het zoet te sterven,
leven in vergetelheid
is geen leven.

Mejor es sufrir
pasión y dolores,
que estar sin amores.

Het is beter passioneel
te lijden en pijn te hebben
dan zonder liefde te zijn.

Pésame de vos el conde
Pésame de vos el conde,
porque vo mandan matar,
pues el yerro que vos hezistes
no fue mucho de culpar,
que los yerros por amores
dinos son de perdonar.
Yo rogué por vos al rey
que vos mandase soltar,
mas el rey con gran enojo
no me lo quiso escuchar.
Dixome que no rogase,
que no se puede escusar;
la sentencia es ya dada,
no se puede revocar,
que dormistes con la infanta
que avíades de guardar.
El cadahalso está hecho,
donde os han de degollar.
Ms os valiera sobrino,
de las damas no curar,
que quien ms las damas sirve
tal mered debe esperar,
que de muerto o perdido
ninguno puede escapar.
- Tales palabras, mi tfo,
no las puedo soportar.
Ms quiero morir por ella
que vivir sin las mirar.
Quien a mi bien me quisiere
no me cure de llorar,
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Mijn innige deelneming, heer graaf,
omdat ze u ter dood gaan laten brengen,
want de fout die u gemaakt hebt
kan men eigenlijk niet echt kwalijk nemen:
fouten gemaakt uit liefde
verdienen het vergeven te worden.
Ik heb voor u bij de koning een goed woordje gedaan
opdat hij u zou vrijlaten,
maar de koning was heel boos
en wilde niet naar mij luisteren.
Hij zei me niet te verzoeken
waar geen excuus voor bestaat;
de veroordeling is al uitgesproken,
ze kan niet herroepen worden,
u hebt geslapen met de kroonprinses,
die u eigenlijk moest bewaken.
Het schavot waar ze u zullen onthoofden
staat opgesteld.
Het zou beter zijn, neef,
de dames met rust te laten,
want wie het meest de dames dient
moet zo een lot verwachten.
Niemand kan ontsnappen
aan dood of ondergang.
- Ik kan niet tegen
zulke woorden, oom.
Ik sterf liever voor haar
dan te leven zonder ernaar te kijken.
Dat wie het goed met mij voorheeft
mij niet laat ophouden te wenen,
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que no muero por traidor
ni por los dados jugar:
muero yo por mi sefiora,
que no me puede penar,
pues el yerro que yo fize
no fué mucho de culpar.

want ik sterf niet als verrader
noch omwille van het dobbelspel:
ik sterf voor mijn dame
en daar kan ik niet om treuren,
want de fout die ik beging
kan men eigenlijk niet echt kwalijk nemen.

Triste Espaila sin ventura
Triste Espatia sin Ventura,
todos te deven llorar;
despoblada de alegría
para nunca en ti tomar.

Arm, ongelukkig Spanje,
iedereen moet om jou wenen;
de vreugde is uit jou weggetrokken
om nooit meer terug te komen.

Romerico, tti que vienes
Romerico, til que vienes
donde mi voda está,
las nuevas de ella me da.-

Pelgrim, jij die komt
van waar mijn liefje zich bevindt,
breng me nieuws over haar. —

- Dame nuevas de mi vida,
asi Dios te de plazer.
Si tu me quieres harer
alegre con tu venida,
que después de mi partida
de mal en peor me va,
las nuevas de ella me da.

- Breng me nieuws over mijn liefje,
God zal het je lonen.
Als je mij wil verblijden
met je komst,
want sinds mijn vertrek
gaat het steeds slechter met mij.
breng me nieuws over haar.

- Bien muestras en el hablar
ser ajeno de plazeres.
Mas si yo no sé quien eres
iqué nuevas te puedo dar?
Quien nunca te vio nombrar
icómo te conocerá?,
las nuevas de ella me da.

- Met je woorden toon je duidelijk
dat je geen plezier kent.
Maar als ik niet weet wie je bent,
wat voor nieuws kan ik je dan brengen?
Wie nooit van jou heeft horen spreken,
hoe kan die jou kennen?
breng me nieuws over haar.

Véome triste, aflegido
ms que todos desdichado,
que en el tiempo ya pasado
solia ser conocido.
Mas agora, con olvido,
la memoria muerta está,
las nuevas de ella me da.

Ik voel me triest, teneergeslagen,
ongelukkiger dan gelijk wie,
want in het verleden
kende men mij gewoonlijk.
Maar nu is door het vergeten
de herinnering dood.
breng me nieuws over haar.

Aunque mis nuevas te den
pensamientos, tU descansa
y los sospiros amansa
y las lágrimas detén.
Dime tu mal y tu bien,
que ya te conozco, ya

Alhoewel mijn nieuws je
op gedachten brengt, rust nu toch maar uit
en verzacht je zuchten
en houd je tranen in.
Vertel me wat er met je aan de hand is,
want ik ken je toch wel, jawel —
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las nuevas de ella me da.

breng me nieuws over haar.

Bien sabes que me paai
fuyendo del mal que quexo;
inas cuanto yo á me alexo,
muy ms cerca está de mi.
La esperanga que perdi
ya nunca sa cobrará,
las nuevas de ella me da.

Je weet goed genoeg dat ik vertrokken ben
weg van het leed waarover ik me beklaag;
maar hoe meer ik me ervan verwijder,
hoe dichter het toch bij mij is.
De hoop die ik verloren ben
zal nooit meer terugkomen.
Breng me nieuws over haar.

- Yo bien sé que te partiste
con mucha desesperanga,
y tu bienaventuranga
vino y no la conociste.
Mas esfuerga, esfuerga, triste,
que tu acuerdo vivo está!
las nuevas de ella me da.

- Ik weet goed genoeg dat je in grote wanhoop
weg bent gegaan,
en je geluk
is gekomen en je hebt het niet gemerkt.
Maar schep moed, schep moed, droevige,
want je ideale partner leeft!
Breng me nieuws over haar.

Hoy comamos y bebamos
Hoy comamos y bebamos
y cantemos y holguemos,
que mariana ayunaremos.

Laat ons vandaag eten en drinken
en zingen en lekker nietsdoen
want morgen vasten we.

Por honra de Sant Antmejo
parémonos hoy bien anchos.
Enbutamos estos panchos,
recalquemos el pellejo:
que es costumbre de concejo
que todos hoy nos hartemos,
que mariana ayunaremos.

Laat ons ter ere van Sint Antruejo
er vandaag van genieten
laten we onze buiken volproppen
de wijnzak tot de rand vullen
want het is een oude gewoonte
dat we vandaag allemaal verzadigd worden
want morgen vasten we.

Horemos a tan buen santo
porque en hambre nos acorra;
comamos a calca porra,
que mariana hay gran quebranto.
Comamos, bebamos tanto,
hasta que nos rebentemos,
que mafiana ayunaremos.

Laat ons tot deze goede heilige bidden
want hij stilt onze honger;
laat ons eens goed schransen
want morgen is het armoe troef.
Laat ons eten en drinken
tot we barsten,
want morgen vasten we.

Beve, Bras, ms tá, Beneito;
beva Pedruelo y Lloriente.
Beve til primeramente:
quitamos bas de ese preito,
En bever bien me deleito:
Daca, daca, beveremos,
que mariana ayunaremos.

Drink, Bras, en jij, Beneito;
drink, Pidruelo en LLoriente.
Drink jij eerst,
je moet ons verlossen van dit euvel.
Ik amuseer me prima bij het drinken.
Geef hier, geef hier, we drinken,
want morgen vasten we.

Tomemos hoy gasajado,
que mariana biene la muerte;

Laat ons vandaag feest vieren
want morgen komt de dood;
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bevamos, comanos huerte,
vámonos para el ganado.
No perderemos bocado,
que comiendo nos iremos,
y mariana ayunaremos.
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laat ons duchtig drinken en eten;
laat ons naar het vee gaan,
we verliezen geen hap
want we gaan al etend
want morgen vasten we.
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Een coproductie met het Holland
Festival Oude Muziek Utrecht

Ensemble Clement Janequin de Paris

Het Ensemble Clement Janequin de Paris ontstond in 1978 in de Franse hoofdstad. Het
legt zich toe op de uitvoering van wereldlijke en geestelijke vocale muziek uit de
Renaissance, van Josquin Desprez tot Claudio Monteverdi. De groep verraste het publiek
met onnavolgbare vertolkingen van het Franse chanson uit de 16de eeuw. Zo brachten de
zangers en muzikanten een der vruchtbaarste perioden uit de Franse muziekgeschiedenis
aan het licht.
Platen als Les Cris de Paris, Le Chant des Oyseaulx, Fricassée Parisienne en La Chasse verschenen bij Harmonia Mundi. Men beschouwt ze thans als baanbrekend en normverleggend. De manier waarop het Ensemble Clement Janequin werk van Janequin, Sermisy,
Bertrand, Costeley, Lassus, Le Jeune en anderen brengt, sprak onmiddellijk een ruim
publiek aan. De leden van de groep benadrukken de stilistische contrasten die de musici
en hun toehoorders in de Renaissance ook al bijzonder na aan het hart lagen: de tedere
lyriek van het liefdeslied, de aardse humor van het "chanson rustique" dat verwant is met
de volkse kluchten uit die tijd, de onheilspellende of triomfantelijke klanken van de oorlog, de talrijke stemmen van de natuur en tenslotte het straatlawaai in de grote stad. Zo,
op een heel eigen, opwindende en verhelderende manier confronteert het ensemble volkse en hoofse cultuur met elkaar.
Het Ensemble Clément Janequin trad veelvuldig op. In maart 1994 reisde het voor het
eerst naar Japan, waar het een enthousiast onthaal te beurt viel. Het jaar daarop keerde
de groep terug naar het Land van de Rijzende Zon, ditmaal om deel te nemen aan het festival van Tokio. In juni 1996 en in maart van dit jaar volgden nog eens twee tournees in
Japan. Met de steun van de Association franaise d'Action artistique van het Franse
ministerie van Buitenlandse Zaken waren er ook concertreizen naar Latijns-Amerika en
naar andere landen van het Verre Oosten. Het Ensemble Clément Janequin is bovendien
geregeld te gast in de Londense Wigmore Hall.
Recentelijk zette het ensemble twee missen van Clément Janequin op plaat: La Bataille en
de tot nu toe ongepubliceerde mis 12 Aveuglé Dieu. Die laatste opname leverde de groep in
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januari 1996 een Editor's Choice van het tijdschrift Gramophone op. Zo begon een nieuwe reeks concerten en opnamen van gewijde muziek, waaronder een mis en motetten van
Claude Le Jeune en Antoine Brumels verbijsterende twaalfstemmige mis Et ecce terrae
motus. Voor de viering van de vierhonderdste Verjaardag van het Edict van Nantes uit
1598 werkte de groep een programma uit met Franse protestantse muziek.
In april van dit jaar kreeg ook de cd Canciones y Ensaladas, met wereldlijke muziek van de
16de-eeuwse Spaanse componisten Juan Vásquez en Mateo Fletxa, een Editor's Choice
van Gramophone. Op dit ogenblik bereidt het Ensemble Clément Janequin nieuwe programma's voor. Het eerste bestaat uit Franse drinkliederen uit de Renaissance. De volgende twee, één met wereldse en één met religieuze muziek, herdenken in het jaar 2000 de
vierhonderdste verjaardag van het overlijden van Claude Le Jeune.
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Programma
Cristóbal de Morales (ca. 1500-1553)
Sabbato sancto, Iectio prima
uit: Lamentationi, Venetië, 1564

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
ienebrae Responsoriae
Amicus meus (Ferie V in Caena Domini ad Matudinum in Secundo nocturne,
responsorium IV)
Tenebrae factae sunt (Ferie VI in Caena Domini ad Matudinum in Secundo
nocturno, responsorium V)
Ecce quomodo Sabato Sancto (ad Matudinum in secundo nocturno, responsorium VI)
Una hora (Ferie V in Caena Domini ad Matudinum in tertio nocturno, Responsorium VIII)
uit: Officium Hebdomadae Sanctae, Rome, 1585

Cristóbal de Morales
Lectio
uit: Lamentationi, Venetië, 1564
Qui consolabatur me
uit: Panjs, Bibliothèque Nationale, MS Bourdeney
Miserere nostri
uit: Lamentationi, Venetië, 1564

Juan Vásquez (ca. 1510 -ca. 1560)
Libera me, Domino
uit: Agenda defunctorum, Sevilla, 1556

PAUZE
Mateo Fletxa (1481-1553)
La Guerra
uit: Las Ensaladas de Mateo Flecha..., Praag, 1581

Enriquez de Valderráhann (fl. 15/10 -1560)
sométo a manera de dallya
MUsica para discantar sobre un punto
uit: Libro de inUsica de vihuela, intitulado Silva de sirenas, Valladolid, 1547
Juan Vásque7
Cavallero, queraysme dexar
Mi mal de causa es
El que sin ti bivir ya no guerría
Lágrimas de mi consuelo
uit: Recopilación de sonetos y villancicos, Sevilla, 1560

Alonso Mudarra (ca. 1510 -1580)
Tres fantasías
La romanesca: Guárdame las vacas
uit: Tres libros de mCisica en cifras para vihuela, Sevilla, 1546
Mateo Fletxa
La Bomba
uit: Las Ensaladas de Mateo Flecha..., Praag, 1581

Laus Potyphuniae

zaterdag 29 augustus 1998

201

Tussen Contrareformatie en humanisme: geestelijke en wereldlijke
muziek uit het 16de-eeuwse Spanje

Tussen de troonsbestijging van koning Karel I - "onze" keizer Karel V - en de dood van
zijn zoon Filips II beleefde Spanje zijn Gouden Eeuw. Toch ging het niet om een periode
van echte harmonie. Binnen de Spaanse samenleving heerste er spanning tussen een
rigoureus, dogmatisch katholicisme en een meer "liberale", humanistische stroming. Het
land groeide uit tot een brandpunt van de Contrareformatie. Dat bleek onder meer uit de
bijna massale productie van religieuze en liturgische muziek. Daarvoor waren niet alleen
de Vlamingen van de hofkapel verantwoordelijk, ook de Spaanse musici wijdden zich
ijverig aan het componeren van polyfone geestelijke werken. De meeste Spaanse toondichters uit deze periode waren geestelijken. Zij beschouwden muziek als een machtig
communicatiemiddel tussen de mens en God, of zoals Tomás Luis de Victoria zei, "een
doeltreffend gebedsinstrument".
Toms Luis de Victoria werd in 1548 geboren in Avila. Hij kreeg er een opleiding als koorknaap aan de kathedraal. In Rome studeerde hij aan het Collegio Germanico van de
jezuïeten. Dit college genoot de actieve steun van koning Filips II. Victoria bleef meer dan
twintig jaar in Rome. Hij werkte er in verschillende kapellen en publiceerde er zijn
muziek. Zo vestigde hij zijn naam als componist. In 1587 keerde hij terug naar Spanje,
waar hij kapelmeester werd van het Monasterio de las Descalzas de Santa Clara in Madrid.
Als componist schreef Victoria uitsluitend religieuze muziek. In 1585 componeerde hij
een uitgebreide collectie liturgische muziek voor de diensten tijdens de Goede Week. Hij
publiceerde ze in Rome onder de titel Officium Hebelomadae Sanctae (zie ook p. 81). Een
onderdeel van deze bundel zijn de Tenebrae Responsoriae voor de "donkere metten". Dat
zijn de plechtige metten van het Triduum Sacrum, de drie laatste dagen van de Goede
Week: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. In de vroege Middeleeuwen
ontstond de gewoonte om deze metten de avond voordien te houden. Dit gebeurde in een
donkere kerk, waar slechts enkele kaarsen brandden: zes op het altaar en vijftien op een
driehoekige kandelaar. Op één na doofde men die laatste in de loop van de dienst, zodat
de kerk geleidelijk aan in duisternis werd gedompeld. Dit symboliseerde de groeiende verlatenheid van Jezus.
De psalmen, lezingen en responsoria van de metten zijn ondergedeeld in drie groepen of
nocturnes. Victoria zette enkel de responsoria van de tweede en derde nocturne op
muziek. Ze behoren tot zijn mooiste scheppingen. In zijn typische, sobere stijl, creëerde
hij uiterst expressieve momenten, die de dramatische inhoud van deze responsoria hoorbaar maken.
Cristóbal de Morales (ca. 1500-1553) behoorde tot een vroegere generatie polyfonisten.
Hij kwam van Sevilla, een stad met een rijke muzikale geschiedenis. In zijn jeugd werkten
aan de kathedraal figuren als Francisco de Perialosa en Pedro de Escobar. Tijdgenoten prezen Perialosa als een uitzonderlijk componist en polyfonist. Net als Perialosa trad Morales
in dienst van de Pauselijke Kapel in Rome - een betrekking die de hoogste betrachting
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van elke musicus uitmaakte. De kapel was immers het toonbeeld van prestige en verfijning. Alle koningen, prinsen en bisschoppen trachtten ze na te bootsen. Van 1535 tot
1545 kreeg Morales er de kans om zijn werken te laten horen aan de groten der aarde.
Dat bevorderde de Europese bekendheid van zijn muziek. Na zijn terugkeer in Spanje was
hij nog kapelmeester in Sevilla, Toledo en Málaga.
Ook Morales schreef bijna uitsluitend religieuze muziek. Populaire genres als
het villancico en de romance gingen aan hem voorbij. Sommige van zijn missen, motetten en gezangen voor de getijden leunen qua stijl nauw aan bij die van Josquin Desprez,
een van Morales' voorgangers in de Pauselijke Kapel, en die van Nicolas Gombert.
Toch draagt ook de muziek sporen van de tegenstelling tussen Contrareformatie en humanisme. Zulks blijkt uit het werk van Juan Vásquez (ca. 1510-ca.1560), kapelmeester van
de kathedraal van zijn geboortestad Badajoz in Estramadura. Vásquez' muziek die, nog
voor ze werd gepubliceerd, grote bekendheid genoot, bestaat uit wereldlijke en religieuze
composities. De eerste zijn vrolijk en extravert. De laatste zijn diepzinnig en contemplatief, zoals het indrukwekkende Agenda Defunctorum, dat in 1556 in Sevilla van de pers
kwam. Dit omvangrijke en prachtig uitgegeven boek bevat gezangen voor de getijden,
waaronder drie nocturnes voor de metten, en een requiem.
Hoe dan ook, het waren vooral de elegante eenvoud en de verrassende frisheid van zijn
wereldlijke werken die Vásquez beroemd maakten. Zijn Villancicos i canciones a tres y a
cuatro verschenen in 1551 in Osuna. Jammer genoeg bleef er slechts één stemboekje van
bewaard. Maar dank zij een uitgave van 1560, namelijk de Recopilación de sonetos y villancicos kunnen we ons de aard en de sfeer van deze werkjes voor de geest halen. De compilatie in kwestie bevat beknopte stukjes, vaak gebaseerd op volksmelodieën, met thematische imitaties in alle stemmen. Niet zelden werden van zijn villancico's religieuze versies,
"a lo divino", gepubliceerd. De verbinding van het refrein met de strofe was Vásquez'
belangrijkste innovatie. Cavallero, queraysme dexar en Lágrimas de mi consuelo zijn voorbeelden met een sobere en uitgebalanceerde polyfone structuur, waarin traditionele elementen soepel geïncorporeerd werden.
Vásquez behoorde tot de Andaloesische school. Het oeuvre van Mateo Fletxa (1481-1553)
uit Tarragona getuigt dan weer van de artistieke vitaliteit aan het hof van Germaine van
Foix en Ferdinand van Aragon, hertog van Calabrië. Het paar resideerde in Valencia, waar
ook Fletxa verbleef van 1533 tot 1543. Hoewel hij later verhuisde naar de kapel van de
infantes Doria Maria en Doria Juana in de buurt van Avila, bleef zijn muziek blijk geven
van de kleur en de spontaneïteit van de Catalaanse school. Fletxa's werk kwam tot ons
dank zij de goede zorgen van zijn neef, Mateo Fletxa de Jonge (ca. 1530-1604), die het in
1581 in handen gaf van drukker Jorge Negrino. Het ging om een uitgebreide bloemlezing
die verscheen onder de titel Ensalada's van Fletxa, eertijds kapelmeester van hunne hoogheden
de infantes van Castilië, bijeengebracht door zijn neef Mateo Fletxa, waarin ook enkele composi-
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ties van deze laatste en van andere toondichters zijn opgenomen. De "andere toondichters" uit
de titel waren Pere Alberch Vila, Chacón en Bartomeu Cárceres.
Fletxa schreef "ensalada's" of "slaatjes". Miguel de Cervantes, de auteur van Don Quijote,
zegt in zijn Viaje del Farms() over het genre: "de ensalada is een lied met verschillende
versmaten". Volgens Juan Dfaz de Rengifo's Arte poética espatiola, verschenen in
Salamanca in 1592, bestaat een ensalada uit strofen van vier versregels van elk acht voeten en met het rijmschema abba, afgewisseld met verzen in allerlei maten. Sebastián de
Covarrubias, die in zijn Tesoro de la lengua Castellana o Espafiola nooit om een schilderachtige uitleg verlegen zat, zag het zo: "Een lied in diverse maten kreeg de naam slaatje,
omdat men in een slaatje verschillende soorten bladgroenten, gezouten vlees, groenten in
het zuur, olijven, eiwit en andere bestanddelen samenbrengt. Componisten van vroeger
schreven talrijke en mooie muzikale slaatjes, waaronder El Molino, La Bomba, El Fuego, La
Justa, El Chilinclrón, enzovoort."
Het eerste echte voorbeeld van een ensalada is een zesdelig werkje van Francisco de
Perialosa, gedeeltelijk bewaard in de Cancionero musical de Palacio. In 1954 schreef
Higinio Anglés hierover: "de cantus firmus en de eerste tenor zingen Por las Sierras de
Madrid, terwijl de bas in het Latijn en de andere stemmen op populaire melodieën andere
Castiliaanse teksten zingen." Het is echter Fletxa die het genre zijn definitieve uitzicht
gaf, door een afwisseling van homofone en madrigaalachtige sequensen. Als tekst koos hij
populaire romances en canciones. De romance was een kort episch-lyrisch gedicht in
achtlettergrepige verzen en met assonanties in de pare versregels. In Fletxa's tijd kenden
de Spanjaarden een enorm aantal van deze gedichten uit het hoofd.
De ensalada, die meestal uit zeven tot twaalf deeltjes bestaat, is een typisch Spaans genre.
De inhoud brengt religieuze en profane elementen samen. Ensalada's werden dikwijls
gezongen ter gelegenheid van Kerstmis. Slechts zes van Fletxa's elf ensalada's bleven
bewaard. Met wat Anglès hun "programmatorisch" karakter noemde, roepen ze reminiscenties op aan Clément Janequins La &taille de Marignan. La Guerra bezingt de moed van
de Verlosser die als kind ter wereld kwam om Lucifer te bestrijden. Daarbij maakte de
componist gebruik van onomatopeeën die de fluit en het geroffel van de trom suggereren.
Zoals elders in Europa was het vocale repertoire in Spanje veel omvangrijker dan het instrumentale. Toch was het belangrijk. Dat blijkt uit de vele tabulaturen voor klavierinstrumenten en de boeiende composities voor de vihuela. In zijn bewonderenswaardige
Trattaclo de glosas sobre clausulas y otros generos de puntos en la nnisica de violines, dat in
1553 in Rome van de pers kwam, schreef Diego Ortiz zijn bedenkingen neer over de
kunst van de "glosas", versierde variaties op een korte melodische cadens of "clausula".
Ter illustratie besprak hij stukken die hij "recercadas" noemde. De recercadas op La romanesca kenden een grote populariteit. Zoals in de vele bewerkingen van het volkslied
Gudrdame las vacas of "Hou de koeien voor me in de gaten" is hier sprake van charmante
variaties met een groot ritmisch raffinement.
Enríquez de Valderrábano is een boeiende componist. Vooral zijn vierde boek uit 1547
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verdient onze aandacht. De "diferencia" of variatie bereikt hier haar hoogtepunt. De
toondichter schreef meer dan honderd variaties op de cantus firmus van El Conde Claros,
een der bekendste romances uit de 16de eeuw. Ze stellen hoge technische eisen aan de
uitvoerder. Hij moet ingewikkelde passages spelen, versierd met een veelheid aan trillers
en andere hoogstandjes.
De Tres libros de másica en cifras para vihuela van Alonso Mudarra verschenen in 1546 in
Sevilla. Ze bevatten de oudste bekende stukken voor gitaar. Het gaat om drie fantasia's,
geschreven met een merkwaardige contrapuntische vrijheid, lyrische bevalligheid en veel
verbeelding. Kortom, schitterende voorbeelden van de kunde van een componist, die
beweerde dat hij ze enkel geschreven had om de uitvoerder toe te laten "zijn handen op
te warmen".
Alle vocale werken in dit programma zijn getranscribeerd door Dominique Visse.
Nicole Van Opstal & Ramon Andrés
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Sabbato sancto, lectio prima
Zain.
Candidiores nazarei Ejus nive
Nitidiores lacte rubi condiores,
Ebore antiquo
saphiro pulchriores.

Zain.
Zijn Nazareners zijn witter dan sneeuw,
glanzender dan melk,
blanker dan oud ivoor,
mooier dan saffier.

Heth.
Denigrata est super carbones facies eorum.
Et non sunt cogniti in plateis
adhesit cutis eorum ossibus aruit
Et facta est quasi lignum.

Heth.
Zwarter dan kool is hun gelaat.
Onbekend zijn ze op de straten,
hun huid kleeft aan hun beenderen,
ze is als verschroeid en dor als brandhout.

Teth.
Melius fuit occisis gladio
quam interfectis fame
Quoniam isti ex tabuerunt
consumpti a sterilitate terrae

Teth.
Beter waren zij gedood door het zwaard
dan omgekomen door honger,
want zij zijn geheel verzwonden,
uitgemergeld wegens de dorheid van de grond.

Hiemsalem convertere ad Dominum
Deum tuum.

Jeruzalem, bekeer u tot de Heer,
uw God.

Amicus meus
Arnicus meus
osculi me tradidit signo:
Quem osculatus fuero,
ipse est, tenete eum:
hoc malum fecit signum,
qui per osculum
adimplevit homicidium.
Infelix praetennisit
pretium sanguinis,
et in fine laqueo se suspendit.
Bonum erat ei,
si natus fuisset homo ille.
Infelix praetermisit
pretium sanguinis,
et in fine laqueo se suspendit.

Mijn vriend heeft mij verraden
door een teken van zijn oog.
Hem die ik zal kussen,
hij is het, grijpt hem vast.
Dit schandelijk teken
heeft hij gegeven,
zijn kus was moord.
Rampzalige!
Het bloedgeld heeft hij weggeworpen
en tenslotte heeft hij zich verhangen.
Het was goed voor hem,
niet geboren te worden.
Rampzalige!
Het bloedgeld heeft hij weggeworpen
en tenslotte heeft hij zich verhangen.

Tenebrae factae sunt
Tenebrae factae sunt,
dum crucifixissent Jesum Judaei:
et circa horam nonam
exclamavit Jesus voce magna:
Deus meus,
ut quid me dereliquisti?
Et inclinato capite,
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Duisternis ontstond
toen de joden Jezus kruisigden;
en rond het negende uur
riep Jezus luid:
Mijn God,
waarom hebt gij mij verlaten?
En hij liet het hoofd zakken
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emisit spiritum.
Exclamans Jesus voce magna ait:
Pater in manus tuas
commendo spiritum meum.
Et inclinato capite,
emisit spiritum.

en gaf de geest.
Met luide stem roepend sprak Jezus:
Vader, in uw handen
beveel ik mijn geest
En hij liet het hoofd zakken
en gaf de geest.

Ecce quomodo
Ecce quomodo moritur iustus,
et nemo percipit corde:
et viri iusti tolluntur,
et nemo considerat:
a facie iniquitatis
sublatus est iustus:
Et erit in pace memoria ejus.
Tamquam agnus
coram tondente se obmutuit,
et non aperuit os suum:
de angustia,
et de Judicio sublatus est.
Et erft in pace memoria ejus.
Una hora
Una hora non potuistis
vigilare mecum,
qui exhortabamini
mori pro me?
Vel Judam non videtis,
quomodo non dormit,
sed festinat
tradere me Judaeis?
Quid dormitis?
Surgite, et orate,
ne intretis in tentationem.
Vel Judam non videtis,
quomodo non dormit,
sed festinat
tradere me Judaeis?

Ziehier hoe de rechtvaardige sterft,
en niemand neemt het ter harte;
rechtvaardige lieden worden weggemaaid
en niemand ziet er naar om;
de rechtvaardige werd weggenomen
om het onrecht niet te aanschouwen.
De herinnering aan hem zal vreedzaam zijn.
Zoals een lam
bleef hij stom voor de scheerder
en hij opende zijn mond niet;
uit de angst
en het vonnis werd hij bevrijd.
En de herinnering aan hem zal vreedzaam zijn.

Hebt gij niet een uur
met mij kunnen waken,
gij die ik aanspoorde
om met mij te sterven?
Zijt gij dan Judas niet,
hoe hij niet slaapt,
maar zich haast
om mij over te leveren aan de joden?
Waarom slaapt gij?
Staat op en bidt,
dat gij niet in de verzoeking komt.
Ziet gij dan Judas niet,
hoe hij niet slaapt,
maar zich haast
om mij over te leveren aan de joden ?

Lectio
Coph.
Vicavi amicos meos
ipsi deceperunt me
Sacerdotes mei et senes mei
In urbe consumpti sunt
quia quesierunt cibum sibi
Ut refocillarent animam suam.
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Coph.
Ik heb mijn vrienden geroepen;
zij hebben mij in de steek gelaten.
Mijn priesters en mijn ouderlingen
zijn omgekomen in de stad,
want daar zijn ze voedsel gaan zoeken
om in leven te blijven.
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Res.
Vide Domme quoniam tribulor
Conturbatus est venter meus
Subversus est cor meus
in memetipsa
Quoniam amaritudine plena sum
Fors interfecit glad ius
et domi mors sirnilis est.

Res.
Zie Heer, want ik bezwijk,
mijn ingewanden branden.
Mijn hart heeft zich omgekeerd
in mijn binnenste,
want ik ben met bitterheid vervuld.
Op de straat woedt het zwaard
en binnenshuis is het als de dood.

Ayn.
Audierunt
quia ingemisco ego
et non est qui consoletur me
Omnes inimici mei
audierunt malum meum
Letati sunt quoniam tu fecisti;
adduxisti diem
Consolationis et fient similes mei.

Ayn.
Zij hebben het gehoord,
want ik jammer luid
en niemand is er die mij troost.
Al mijn vijanden hebben mijn ellende vernomen.
Zij zijn blij om wat gij gedaan hebt.
Als gij de dag
van de vertroosting zult hebben gebracht,
zullen zij gelijk zijn aan mij.

Jerusalem convertere ad Dominum
deum tuum.

Jeruzalem, bekeer u tot de Heer,
uw God.

Qui consolabatur me
Qui consolabatur me,
recessit a me.
Quaero quod volui
et non invenio.
Fundunt oculi mei lacrimas,
quia repletus sum amaritudine.

Hij die mij troostte,
heeft mij verlaten.
Ik zoek wat ik verlangde
en ik vind het niet.
Mijn ogen storten tranen
want ik ben vervuld van diepe smart.

Miserere nostri
Miserere nostri
Deus omnium,
et ostende nobis lucem miserationum tuarum;
Emitte timorem mum
super gentes quae non exquisierunt te.
Alleva manum tuam
super gentes et advenas
Ut videant potentiam tuam,
et cognoscant te,
sicut et nos cognoscimus,
Quoniam non est Deus praeter te, Domme.

Heb medelijden met ons,
God van het heelal,
en toon ons het licht van uw erbarmen.
Zend uw toom over de heidenen
die naar u niet hebben omgezien,
Verhef uw hand over de heidenen
en de vreemdelingen,
zodat zij uw macht aanschouwen
en u erkennen,
zoals ook wij u erkennen.
Want er is geen God buiten u, o Heer.

Innova signa,
et immuta mirabilia.
Glorifica manum tuam
et brachium dextrum.
Excita furorem,
et effunde iram.

Vernieuw de tekenen,
verricht nieuwe wonderen,
toon de roem van uw hand
en uw rechterarm.
Wek uw toom op
en stort uw gramschap uit.
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Deprime adversarium,
et afflige inimicum.
Festina tempus,
et memento finis.
Contere caput
principum iniquorum, dicentium:
Non est alius Deus praeter nos.
Ut cognoscant
quia non est alius Deus,
nisi tu, Deus noster.

Verdelg uw tegenstander
en verplet uw vijand.
Haast u,
denk aan het einde.
Vertrap het hoofd
van de onrechtvaardige heersers die zeggen:
er is geen andere god dan wij,
opdat zij erkennen
dat er geen andere God is
dan gij, onze God.

Libera me, Domme
Libera me, Domme,
de morte aetema,
in die illa tremenda:
Quando caeli movendi
sunt in terra:
Dum veneris judicare
saeculum per ignem.
Dies illa, dies irae,
calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde,
Quando caeli movendi
sunt et terra:
Tremens factus sum ego, et tin-leo,
dum discussio venerit,
atque ventura ira.
Requiem aeternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Dum veneris judicare
saeculum per ignem.
Kyrie eleison,
Kyrie eleison,
Kyrie eleison.

Bevrijd me, Heer,
op die verschrikkelijke dag,
van de eeuwige dood,
wanneer hemel en aarde
dooreengeschud zullen worden,
wanneer gij de wereld
door het vuur zult oordelen.
Die dag, dag van gramschap,
van rampspoed en ellende,
een dag groot en vol van bitterheid,
wanneer hemel en aarde
dooreengeschud zullen worden.
Angstig ben ik en vol vrees,
wanneer het oordeel komt
en de nakende gramschap.
Geef hun de eeuwige rust, o Heer,
en moge het eeuwige licht voor hen schijnen,
wanneer gij de wereld
door het vuur zult oordelen.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

La Guerra
Pues la guerra está en las manos
y para guerra nacemos,
bien será nos ensayemos
para vencer los tiranos.
El capitán de esta lid
de nuestra parte, sabed
que es el hijo de David
y de la otra es Luzbel.
Y podráse decir de él
sin que nadie lo reproche:
"Quien bien tiene y mal escoge,
por mal que le venga, no se enoje."
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Aangezien de oorlog ons in de vingers zit
en we geboren zijn om te vechten
zou het goed dat wij ons oefenen
om de tirannen te overwinnen.
Onze aanvoerder in deze strijd
stamt af van David,
moet je weten,
en die van de tegenstander is Lucifer.
Van hem kun je rustig beweren,
zonder dat iemand daar iets tegen in brengt:
"Wie veel bezit, maar verkeerde keuzes maakt,
moet niet boos worden om het onheil dat hem treft."
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Esta es guerra de primor
do se requiere destreza.
Pregónese con prestaza,
con pffano y atambor.
Farifarirá...
Todos los buenos soldados
que asentaren a esta guerra
no quieren nada en la tierra
no quieren ir descansados.
Si salieren con victoria,
la paga que les dáran
será que siempre tendrán
en el cielo etema gloria.
El contrario es fanfarrón
y flaco contra lo fuerte.
Ordénese el escuadrón,
que no se escape de muerte.
La vanguardia Ilevarán
los del Viejo Testamento,
la batalla el capitán,
con los ms fuertes que están
con él en su alojamiento.
La Igliesia la retarguarda.
Sus, todos al escuadrón,
mientras digo una canción:
"Pues nacistes, rey del cielo,
acá en la tierra,
quieres sentar en la guerra?
A sólo eso he venido
desd'el cielo,
por la guerra que he sabido
acá en el suelo.
Yo seré vuestro consuelo
acá en la tierra,
que a sentar vengo a la guerra".
Viva, viva nuestro capitán!
Falala... Topetop...
Sus, poned la artillerfa
de devotos pensamientos,
con guarda de mandamientos.
Démosle la bateria.
Las trincheras bien están.
Hacia acá ese tiro grueso!
Oh, que tiene tan gran peso
que no le derribarán.
Bien está, ponedle fuego
y luego luego.
Bom, bom, peti, pata...
Suelte la arcabuceriá
tif tof tif tof...
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Dit is pas een oorlog,
daarom moet je wel behendig zijn.
Maak het maar meteen bekend,
met doedelzak en grote trom:
Farifarira
Alle goede soldaten
die deelnemen aan deze oorlog
zullen niets stoffelijks wensen
als zij tot rust willen komen.
Als ze de overwinning behalen
zal de beloning die men ze zal geven
bestaan uit eeuwige glorie
in de hemel.
De tegenstander is een opschepper,
hij is zwak tegenover onze sterkte.
Formeer het eskadron,
opdat hij niet ontkomt aan de dood.
De voorhoede zal bestaan
uit strijders uit het Oude Testament:
de strijd, de aanvoerder is
samen met de sterksten
in zijn onderkomen.
De Kerk voert de achterhoede aan.
Hoort! Allen moeten zich opstellen
terwijl ik een lied zing:
"U, Hemelkoning, werd hier op aarde
geboren.
Wilt u deelnemen aan de oorlog?
Juist daartoe ben ik gekomen
uit de hemel,
omwille van de oorlog die,
naar ik wist, hier gaande was,
Ik zal jullie troost zijn
hier op aarde,
want ik zal deelnemen aan de oorlog."
Leve onze aanvoerder!
Falala Topetop
Kom op, zet het geschut klaar,
het geschut van devote gedachten,
Met inachtneming van de geboden!
Laten we hem het geschut geven.
De loopgraven zijn goed.
Daarheen met dat dikke kanon!
Het is zo zwaar
dat ze het niet omver zullen kunnen halen!
Dat is goed; ontsteek hem nu
en dan, nu, nu.
Bom, bom, peti, pata...
Schiet maar, boogschutters,
tif tof tif tof ...
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La muralla se derriba.
Por arriba.
Sus, a entrar,
que no es tiempo de tardar,
que el capitán, va delante
con su ropa rocegante
ensangrentada.
Nadie no vuelva la cara.
Sus, arriba, viva, viva!
Los enemigos ya huyen,
a eilos, que van corridos
y vencidos.
Santiago, Santiago!
Victoria, victoria!
Haec est victoria
quae vincit mundum
fides nostra.

De muur gaat om!
Erop af!
Kom op, ga naar binnen,
nu moet je niet dralen;
de kapitein gaat voorop
in zijn gehavende kleding,
vol bloed.
Niemand biedt tegenstand.
Kom ! Val aan! Hiep, hiep, hoera!
De vijand slaat op de vlucht.
Snel ze achterna, nu ze verslagen
wegrennen!
Jacobus, Jacobus!
We winnen, we winnen!
Dit is de zege
Die de hele wereld overwon:
ons geloof.

Cavallero, queraysme dexar
Cavallero, queraysme dexar
Que me dirán mal.
0 qué marianica mariana
Quando la niria y el cavallero,
Ambos se yvan a bafiar!
Cavallero, queraysme dexar
Que me dirán mal.

Ridder, wil mij laten,
Want ze zullen kwaad spreken over mij.
Oh, wat een heerlijke morgen,
Toen het meisje en de ridder
Samen gingen baden!
Ridder, wil mij laten,
Want ze zullen kwaad spreken over mij.

Mi mal de causa es
Mi mal de causa es y aquesto es cierto
Mas no es causa de mal quien me condena,
Porqu'es causa muy justa y es tan buena
Que causa efectos de muy gran conciertos
Mi mal efecto es, y es desconcierto,
Llamallo mal, porque el amor ordena
Que aqueste mal sea bien, aunque dé pena,
Y asi este nombre, mal, es nombre yncierto.
Pues si este efecto bien, cómo maltrata?
Si es mal, cómo me da tan dulce gusto?
Por cierto, que en pensar estos extremos,
Mi ser se disminuye y desbarata,
Pues nombre para que le venga justo,
Llamémosle buen mal y acertaremos.

Mijn kwaal heeft een oorzaak, dat is zeker,
Maar wie mij veroordeelt is niet de oorzaak van mijn kwaal,
Want het is een heel rechtvaardige en zo een goede oorzaak
Dat ze heel harmonieuze gevolgen teweegbrengt.
Mijn kwaal is een gevolg, en het is niet juist
Haar een kwaal te noemen, want de liefde gebiedt
Dat deze kwaal een weldaad moet zijn, zelfs als ze pijn doet lijden.
Vandaar dat deze benaming "kwaal" onjuist is,
Want als het gevolg goed is, hoe doet ze dan lijden?
Als het een kwaal is, waarom verschaft ze mij zo een zoet genot?
Zeker, door zo in extremen te denken,
Raak ik in de war en van de kaart,
Dus, om het een aangepaste naam te geven,
Laat ons het een goede kwaal noemen en het zal juist zijn.

El que sin ti bivir ya no querria
El que sin ti bivir ya no querrfa,
Y ha mucho tiempo que mort dessea
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Hij die niet langer met jou wilde leven,
En al lang alleen maar verlangt te sterven,
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Por ver si tanto mal se acabanía,
A tu merced suplica qu'ésta lea,
Que no está ya para durar, mas parte,
Sin que d'algiin alivio se provea.

Om te zien of zoveel verdriet zou kunnen ophouden,
Hij smeekt tot jouw gratie om dit te lezen,
Want hij is niet langer in staat om vol te houden, maar vertrekt,
Zonder enige troost te ontvangen.

Lágrimas de mi consuelo
Lágrimas de mi consuelo
Que aveys hecho maravillas,
Y hazeys,
Salid, salid sin recelo,
Y regad esta mexillas
Que soleys.

Tranen van mijn troost
Wonderen hebben jullie bewerkt,
En bewerken jullie nog,
Stroom, stroom zonder schroom
En maak deze wangen nat
Zoals gewoonlijk.

La Bomba
Bomba, bomba y agua fuera!
Vayan los cargos al mar,
que nos imos a anegar,
do remedio no se espera.
A l'escoto socorred!
Vosotros id al timén!
Que espació, corred, corred!
No veis nuestra perdición?
Esas gámenas cortad
porque se amaine la vela.
Hazia acá contrapesad!
Oh, que la nave se asuela!
Mandad calafatear,
que quizá dará remedio.
Ya no hay tiempo ni lugar,
que la nao se abre por medio!
iQué haremos, qué haremos?
Si aprovechará nadat?
Oh, que está tan bravo el mar
que todos pereceremos.
Pipas y tablas tomenos.
2Mas, triste yo, qué haré?
Que yo, que no sé nadat, moriré.
Virgen Madre, yo prometo
rezar contigo tus horas.
Si, Juan, tá escapas,
hiermo horas.
Monserrate luego meto.
Yo triste ofrezco también,
en saliendo de este lago
ir descako a Santiago.
Eu yendo a Jerusalén.
Santa Virgen de Loreto!
San Ginés, socorred nos,
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Pompen, pompen en scheppen!
Werp alle ballast overboord,
anders zinken we
zonder hoop op redding.
Bied hulp bij de schotten!
De anderen naar het roer!
Sneller, lopen, lopen!
Zien jullie je ondergang niet?
Knip die touwen door
om het zeil neer te halen.
Geef tegengewicht aan deze kant!
Oh, het schip heeft een lek!
Laat het dichten,
misschien helpt dat!
Daar is al geen tijd meer voor,
het schip breekt doormidden!
Wat gaan we doen, wat gaan we doen?
Wat haalt het uit te zwemmen?
Ach, de zee is zo woelig
dat we allemaal tenonder zullen gaan.
Laat ons tonnen en planken nemen.
Maar arme ik, wat moet ik doen?
Ik kan toch niet zwemmen, ik zal sterven.
Moeder Maagd, ik beloof
dat ik zonder ophouden tot jou zal bidden.
Juan, als jij ontsnapt,
zal je als heremiet in de woestijn leven.
Ik ga dadelijk binnen in Montserrat.
Ik, ongelukkige, beloof ook
dat als ik aan deze watermassa ontsnap,
te voet naar Santiago zal gaan.
En ik naar Jeruzalem.
Heilige maagd van Loreto!
Sint Genesius, help ons!
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Que me ahogo, Santo Dios!
Que me ahogo, que me ahogo!
Sant Elmo, santo bendito!
Oh, Virgen de Guadalupe,
nuestra maldad no te ocupe.
Sefiora de Monserrate,
ay, seilora y gran rescate.
Oh, gran socorra y bonanza:
nave viene en que escapemos,
allegad, que peregemos!
Socorred, no aya tardanza.
No sea un punto detenido,
setiores, ese batel!
Oh qué Ventura he tenido,
pues que pude entrar en él.
Gratias agamus Domino Deo Nostro.
Dignum et justum est.
De tan grande beneficio
regebido en este &a
Cantemos con alegria
todos hoy por su servicio.
Ea, sus, empecemos!
Empiega tá, Gil Pigara,
a tarier con tu guitarra,
nosotros te ayudaremos.
Esperad que esté templada.
Tiémplala bien, hi de min.
Oh, cómo está destemplada.
Acaba, maldito, ya!
Din dirindin...
Es por demás!
Sube, sube un poco ms.
Din din din din...
Muy bien está!
Ande, pues, nuestro apellido,
el tafier con el cantar,
concordes en alabar
a Jestis recién nacido.
Dindirindin...
Bendito el que ha venido
a libramos de agonia.
Bendito sea este día
que nació el contentamiento.
Remedió su advenimiento mil enojos.
Benditos sean los ojos
que con piedad nos miraron,
y benditos que ansi amansaron tal fortuna.
No quede congoxa alguna.
Demos prisa al navegar,
Poys o vento nos a de llevar.
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Ik verdrink, heilige God!
Ik verdrink, ik verdrink!
Heilige Elmo, zij geloofd!
Oh, Heilige Maagd van Guadeloupe,
denk niet aan onze zonden.
Onze-Lieve-Vrouw van Montserrat,
verhoor ons, grote verlosster.
Oh, hulp is nabij en gunstige wind:
daar komt een schip dat ons zal redden,
haast u, want we vergaan!
Kom ter hulp en draal niet,
mijne heren, houd uw boot
geen moment op!
Oh, wat een geluk heb ik gehad,
dat ik er aan boord kon gaan.
Het is waardig en rechtvaardig
de Heer te danken
voor zo een grote weldaad
die ons vandaag te beurt viel.
Laat ons allen vandaag hem ter ere
met vreugde zingen.
Ja, komaan, laat ons beginnen!
Begin jij maar, Gil Pizara,
met op je gitaar te spelen,
wij zullen je wel helpen.
Wacht tot ze gestemd is.
Stem ze goed, jij hoerenzoon.
Oei, wat is ze ontstemd!
Maak er komaf mee, verdomde kluns!
Din dirindin...
Niks aan te doen!
Hoger, een beetje hoger.
Din din din din...
Zo is het prima!
Komaan nu, laat ons beginnen,
laat ons spelen en zingen
en allen tezamen het
nieuwgeboren kind Jezus prijzen.
Dindirindin...
Gezegend hij die is gekomen
om ons uit deze doodsstrijd te bevrijden.
Gezegend zij deze dag
op dewelke hij, onze vreugde, geboren is.
Gezegend wezen zijn ogen
die ons in ontferming hebben aangekeken
en gezegend omdat ze zo een ongelukkig lot hebben
afgewend.
Dat er geen enkele angst moge blijven.
Laat ons snel varen,
de wind zal ons voeren.
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Garrido es el vendaval!
No se vió bonzanga ygual
sobre tan gran desatiento.
Bien hayas tl1, viento,
que ainsi me ayudas
contra fortuna.
Grit, gritá todos a una, grit.:
Bonanga, bonanga! Salvamiento!
Miedo ovistes al tormento,
no tuviendo speranga.
0 modicae fidei!
Ello está muy bien ansi.
Gala es todo.
A nadie hoy duela la gala chinela,
de la china gala, la gala chinela.
Mucho prometemos
en tormenta fiera,
mas luego ofregemos
infinita gera.
A Diós, seriores! A la vela!
Nam si pericula sunt in man,
pericula sunt in terra
et penicula in falsis fratribus.
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Wonderlijk is deze wind in de rug!
Nog nooit stond hij zo gunstig
na een zo groot onheil.
Gezegend zijt gij, wind,
die me zo helpt
tegen een ongelukkig lot.
Schreeuw, schreeuw allemaal samen:
Gunstige wind, gunstige wind! Redding!
Jullie hadden grote angst voor de storm,
alle hoop opgegeven.
Wat een klein geloof!
Nu is alles goed.
Alles is feest.
Dat niemand vandaag moge lijden,
nu is alles goed.
We hebben veel beloofd
tijdens de woeste storm,
maar achteraf offeren we
vooral veel kaarsen.
God zij met u, mijne heren! Haal de zeilen op!
Want grote gevaren loeren niet alleen op zee
er zijn ook grote gevaren op het land
en er schuilen grote gevaren in verraders.
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Ensemble La Romanesca

José Miguel Moreno richtte het Ensemble La Romanesca op in 1991. Hij wilde komen tot
een levendigere visie op de Spaanse muziek uit Renaissance en barok, zonder daarom virtuositeit of repertoirekennis te verwaarlozen. La Romanesca besteedt ook aandacht aan
het Duitse, Franse en Italiaanse repertoire van dezelfde periode.
De leden van het ensemble zijn stuk voor stuk specialisten in de interpretatie van oude
muziek. La Romanesca was reeds te horen tijdens belangrijke Europese en Australische
festivals, waaronder de Brisbane Biennial en de festivals voor oude muziek in Brugge,
Barcelona, Stuttgart en El Escorial. Het Ensemble bracht er programma's als La Mítsica en
tiempos de Velázquez en Canciones y Villancicos del Renacimiento Espariol.
Het Ensemble La R nmanesca hoeft
een contract met hei label Glossa,
waarvoui liet verscheidene cd's
opnam. Ivlítsica en Tiempos de
Velázigtez., met vocale en Insrniinentale werken uit de Spaanse barok, eii
Al Alva Venid, een overzicht van het
profane repertoire van de Spaanse
Gouden Eeuw, vielen in de prijzen
en kregen een warm onthaal in de
pers.
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Programma
Claudin de Sermisy (ca. 1490-1562)/Miguel de Fuenllana (begin 16de eeuw - na 1568)
Tan que vivray
uit: Miguel de Fuenllana, Libro de mósica de vihuela intitulado Orfénica Lira, Sevilla, 1554

Diego Pisador (1509/10-na 1557)
Romance de Abindarráez: La mahana de San Juan
Si la noche haze escura
uit: Diego Pisador, Libro de mósica de vihuela, Salamanca, 1552

Juan Vásquez (ca. 1510-ca. 1560)! Diego Pisador
En la fuente del rosel
uit: Diego Pisador, Libro de mósica de vihuela, Salamanca, 1552

Diego Ortiz (ca. 1510-ca. 1570)
Dos recercadas
uit: Diego Ortiz, Trattado de glosas sobre clausulas y otros generos de puntos en la mósica de
violones, Rome, 1553

Luys Milan (ca. 1500-ca. 1561)
Quien amores ten
Falai miha Amor
uit: Luys Milan, Libro de Mósica de vihuela intitulado El Maestro, Valencia, 1536

Juan Vásquez / Miguel de Fuenllana
Vos me mataste
uit: Miguel de Fuenllana, Libro de m(isica de vihuela intitulado Orfénica Lira, Sevilla, 1554

Cristóbal de Morales (ca. 1500-1553) / Miguel de Fuenllana
De Antequera sale el moro
uit: Miguel de Fuenllana, Libro de mósica de vihuela intitulado Orfénica Lira, Sevilla, 1554

Juan Vásquez / Miguel de Fuenllana
Morenica dame un beso
uit: Miguel de Fuenllana, Libro de mósica de vihuela intitulado Orfénica Lira, Sevilla, 1554

Luys de Narváez (fl. 1530-1550)
Paseábase el Rey moro
uit: Luys de Narváez, Los seis libros del Delfin, Valladolid, 1538

Luys de Narváez / Alonso Mudarra (ca. 1510-1580)
Diferencias sobre Guárdame las Vacas
uit: Alonso Mudarra, Tres libros de mósica en cifras para vihuela, Sevilla, 1546

Luys de Narváez
Con qué la lavaré
uit: Luys de Narváez, Los seis libros del Delfin, Valladolid, 1538

Diego Ortiz
Tres recercadas
uit: Diego Ortiz, Trattado de glosas sobre clausulas y otros generos de puntos en la mósica de
violones, Rome, 1553
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Alonso Mudarra
Triste estava el rey David
Fantasia que contrahaze la harpa a la manera de Ludovico
Ysabel perdiste la tu faxa
uit: Alonso Mudarra, Tres libros de rnósica en cifras para vihuela, Sevilla, 1546
Juan Vásquez / Miguel de Fuenllana
,Con qué la lavaré?
De los álamos vengo, madre
uit: Miguel de Fuenllana, Libro de mitsica de vihuela intitulado Orfénica Lira, Sevilla, 1554
Mateo Fletxa (1431-1553) / Miguel de Fuenllana
La GirigonQa
uit: Miguel de Fuenllana, Libro de mósica de vihuela intitulado Orfénica Lira, Sevilla, 1554
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Vocale en instrumentale muziek van de vihuelisten

"Meer dan welk ander instrument ook heeft de vihuela kwaliteiten die haar bijna perfect
maken: de klank van de snaren is namelijk haast menselijk, alsof het instrument gemaakt
is van vlees en bloed." Zo omschreef Luys de Narváez het instrument dat hij zelf virtuoos
bespeelde en waarvoor hij prachtig werk schreef. Maar ondanks haar "quasi perfectie"
kende de vihuela slechts een beperkte bloei. De 16de-eeuwse Spaanse adel en burgerij
waren er gek op, maar daar bleef het bij. De volgende eeuw moest de vihuela langzaam
maar zeker plaats maken voor de gitaar.
Waarom de vihuela in het 16e-eeuwse Spanje zo populair was, is niet meteen duidelijk.
Het Spaanse muziekleven werd, net als dat van andere Europese landen, gedomineerd
door de vocale kunst van de Vlaamse polyfonisten. In Spanje was dit overwicht erg groot
omdat Karel V en Filips II fervente liefhebbers waren van de polyfone kunst. De musici
van de hofkapel, de Capilla Flamenca, kwamen vooral uit de Nederlanden. Aan het
hoofd stonden steevast Vlamingen. Maar ook op andere plaatsen in het koninkrijk streken Vlamingen neer en drukten zij hun stempel op het plaatselijke muziekleven. Hun
invloed op de Spaanse muziek blijkt uit het enorme aantal van hun composities dat door
Spanjaarden getranscribeerd en bewerkt werd.
Dit betekent niet dat het Spaanse muziekleven doodbloedde: Spanje kende tal van knappe
musici en componisten van instrumentale muziek, die tijdens de Gouden Eeuw tot een ongekende bloei kwam. De vihuelisten leverden daartoe de belangrijkste bijdrage. Het gaat om
zeven componisten die hoofdzakelijk voor de vihuela schreven en tussen 1536 en 1554 elk
een tabulatuurboek publiceerden. Deze bundels bevatten niet alleen zuiver instrumentale
composities, maar ook werken voor zangstem met vihuelabegeleiding. Zoals in die tijd gebruikelijk was, kozen de vihuelisten vaak bestaande muziek als basis voor hun composities.
De enige vihuelist die nooit werk van anderen transcribeerde, was Luys Milan. In 1536
publiceerde hij het oudst bekende vihuelaboek. Hij gaf het de titel Libro de Masica de
vihuela intitulaclo El Maestro. Naast instrumentale fantasfa's en tiento's bevat de bundel een
twaalftal villancico's met vihuelabegeleiding.
Miláns collega's Luys de Narváez, Alonso Mudarra, Endquez de Valderrábano, Diego
Pisador, Miguel de Fuenllana en Esteban Daza hielden het niet alleen bij eigen composities. Zij toonden zich zeer bedreven in de bewerking voor vihuela van bestaande religieuze
en profane polyfone werken. Vooral muziek van de Vlaamse polyfonisten kwam hiervoor
in aanmerking: Josquin Desprez, Nicolas Gombert, Adriaan Willaert, Thomas Crequillon
en anderen. Ook composities van Spaanse collega's, zowel villancico's als romances, werden ijverig getranscribeerd. Zeer populair waren bijvoorbeeld de villancico's van Juan
Vásquez. Vrijwel elke vihuelist liet zich inspireren door diens vocale werken. Vásquez'
Con qué la lavaré?, het relaas van een in de steek gelaten vrouw, duikt op in niet minder
dan vier verschillende bronnen en scoorde dus duidelijk hoog in de 16de-eeuwse hitlijsten.
Een van die bronnen is de bundel Los seis libros del Delfin, die Luys de Narváez in 1538
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liet drukken. Narváez behoorde vermoedelijk een tijdje tot de hofkapel van Isabella van
Portugal, de echtgenote van Karel V. Hij stond bekend als een van de beste instrumentalisten van zijn tijd. Een tijdgenoot noteerde over hem: "Tijdens mijn jeugd verbleef in
Valladolid een muzikant, genaamd Narváez. Hij was zo bedreven in het vihuelaspel dat
hij bij de vier stemmen die in een boek met contrapunt genoteerd stonden, moeiteloos
vier nieuwe improviseerde. Dit leek een klein mirakel voor hen die niets van muziek kenden, en een groot voor diegene die er veel over wisten." Los seis libros del Delftn van Luys
de Narváez bevat een bewerking van de populaire romance Paseábase el Rey moro. Ze verhaalt de reactie van de moorse koning in Granada nadat de burcht van Alhama door de
Spanjaarden was verwoest.
Alonso Mudarra bundelde zijn instrumentale en vocale vihuelacomposities in Tres libros de
nuisica en cifra para vihuela uit 1546. Een van de pareltjes in deze bundel is ongetwijfeld de
instrumentale Fantasia que contrahaze la harpa a la manera de Ludovico. De componist imiteert het harpspel van ene Ludovico. Aan het einde voegt hij enkele "valse" noten toe, die
"indien correct gespeeld, niet slecht zullen klinken". De zogenaamde valse noten zorgen in
feite voor chromatisch spel, dat in deze context een hoogst verrassend effect geeft.
De vihuelist Diego Pisador was wellicht een van de eersten die oog had voor auteursrechten. In zijn Libro de masica de vihuela uit 1552 maakte hij nauwkeurig melding van al zijn
bronnen, waaronder verschillende villancico's van Juan Vásquez, en voegde hij een volmacht toe die persoonlijk door Vásquez was ondertekend. Een zeer charmante romance
uit dit boek is La maiiana de San Juan, een verhaaltje over twee moorse vrouwen en de
liefde.
De villancico's van Vásquez vinden we ook in grote getale terug in Orfenica Lira uit 1554
van de blinde virtuoos Miguel de Fuenllana. Maar Fuenllana zocht ook inspiratie buiten
de grenzen. Dit matineeconcert begint met een vihuelabewerking door Fuenllana van het
Parijse chanson Tant que vivray van Claudin de Sermisy.
De kunst van het bewerken en versieren van melodieën zat de Spanjaarden duidelijk in
de vingers. En die kunst was niet noodzakelijk toegespitst op meerstemmige instrumenten
zoals de vihuela of klavierinstrumenten. Ook de gamba kwam in aanmerking. In 1553
verscheen in Rome de Trattaclo de glosas van de Spanjaard Diego Ortiz. Ortiz verbleef tussen 1550 en 1570 in Napels als koninklijk kapelmeester en privé-kapelmeester van de
hertog van Alva. Zijn Trattado de glosas gold lange tijd als een van de standaardwerken
waarin de kunde van het variëren en improviseren zeer gedetailleerd uit de doeken werd
gedaan. In de codex nam Ortiz ook een reeks recercada's op. Zij vormen een staaltje van
zijn kunnen als arrangeur en improvisator.
Nicole Van Opstal
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Romance de Abindarráez: La mafiana de San Juan
La mafiana de Sant Juan,
al tiempo que alboreaba,
gran fiesta hacen los moros,
por la vega de Granada.
Revolviendo sus caballos,
jugando van de las lanzas,
ricos pendones en ellas,
labrados por sus amadas,
ricas aljubas vestidas,
de oro y seda labradas.
El mom que amores tiene,
bien se setialaba,
y el moro que no los tiene,
de tenerlos procuraba,
mirando las damas rnoras
desde las torres de Alhambra,
entre las cuales había
dos de amor muy lastimadas.
La una se llama Jarifa,
la otra Fátima se llama.
Solian ser muy amigas,
aunque ahora no se hablan.
Jarifa llena de celos
a Fátima le hablaba:
Ay, Fátima, hermana tufa,
como estás de amor tocada;
solfas tener colores,
veo que ahora te faltan;
solfas tratar amores,
ahora obras y callas.

Op de morgen van Sint Jan,
toen de zon opging,
vieren de Moren een groot feest
in de vlakte van Granada.
Ze rijden met hun paarden rond,
ze spelen met hun lansen,
rijk, met standaarden opgesmukt,
door hun vriendinnen geborduurd,
rij kversierde kleren,
geborduurd met goud en zijde.
De moor die verliefd is
bemerkt men daar duidelijk,
en de moor die geen liefje heeft,
probeert er eentje te krijgen.
vanop de torens van het Alhambra
naar de moorse dames kijkend,
onder hen bevonden er zich
twee die zeer door de liefde geslagen waren.
De ene heet Jarifa,
de andere heet Fatima.
Ze waren altijd heel goede vriendinnen geweest,
hoewel ze nu niet meer met elkaar spreken.
Jarifa, vol van jaloezie,
zei tot Fatima:
Ach, Fatima, zuster van mij,
hoe heeft de liefde jou toch getroffen:
vroeger had je kleur,
nu ben je zo bleek;
vroeger hield je je met de liefde bezig,
nu werk je en zwijg je.

Si la noche haze escura
Si la noche haze escura,
y tan corto es el camino,
como no venis amigo.

De nacht bracht toch duisternis,
En de afstand is maar heel klein,
Waarom kom je dan niet, vriend?

Si la media noche es passada,
y el que me pena no viene,
mi ventura lo detiene,
por que soy muy desdichada.
Veome desamparada gran passion
tengo conmigo,
como no venis amigo.

Middernacht is al voorbij
En hij om wie ik lijd komt niet
Mijn ongeluk houdt hem tegen,
Ik werd voor het ongeluk geboren!
Hij laat mij leven in verdriet
En is mij vijandig gezind
Waarom kom je niet, vriend?
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En la fuente del rosel
En la fuente del rosel
lavan la niria y el donzel.

In de bron bij de rozenstruik
wassen het meisje en de jongen.

En la fuente de agua clara
con sus manos lavan la cara
él a ella y ella a él,
lavan la nifia y el donzel.

In de fontein met helder water
wassen ze hun gezicht met hun handen
hij het hare en zij het zijne,
het meisje en de jongen wassen zich.

En la fuente del rosel
lavan la niria y el donzel.

In de bron bij de rozenstruik
wassen het meisje en de jongen.

Quien amores ten
Quien amores ten
a fin que los ben
que non he veinto
que va y ven.

Al wie er liefdes heeft,
moet ze goed vasthouden.
Want er is geen wind
die gaat en weer terugkomt.

Quien amores ten
alla en Castella,
E ten sen amor
en dama donzella
a fin que los ben
e non parta de lla
que non he veinto
que va y ven.

Al wie er liefdes heeft,
daar in Castilië,
en die liefde opvat
voor een schone vrouwe,
moet ze goed vasthouden
en niet van haar weggaan.
Want er is geen wind
die gaat en weer terugkomt.

Falai mifla amor
Falai miria amor falai me
si no me fallays matay me matay me.

Spreek mijn liefste, spreek met mij,
je zwijgen is dodelijk voor mij.

Falai miria amor queos faga saber
si no me falays que non terio ser
Pois teneys poder falai me
si no me fallays matay me matay me.

Praat mijn liefste, je moet weten,
dat als je zwijgt ik niet besta.
Want jij hebt de kracht, spreek!
Je zwijgen is dodelijk voor mij.

Vos me mataste nitla en cabello
Vos me mataste nifia en cabello,
Vos me haveis muerto.
Ribera de un rfo
vi moga virgo niria en cabello.

Je hebt me vermoord, blootshoofds meisje,
jij hebt me gedood.
Op de oever van de rivier
zag ik een mooi, maagdelijk meisje, blootshoofds.

De Antequera sale el moro
De Antequera sale el moro,
de Antequera se salia,
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De moor verlaat Antequera,
uit Antequera ging hij weg,
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cartas llevaba en su mano,
cartas de mensagerfa.

brieven had hij in zijn hand,
brieven met boodschappen.

Encontrado ha con el rey,
que del Alhambra salfa:
iQué nuevas me traes, al moro,
de Antequera esa mi villa?

Hij heeft de koning ontmoet
die uit het Alhambra kwam:
Wat voor nieuws breng je mij (tot de moor)
over Antequera, dat dorp van mij ?

De dia le dan combate,
denoche hacen la mina;
si no socorres, al rey,
tu villa se perderia.

Overdag wordt het belegerd,
's nachts wordt het belaagd;
als je niet helpt (tot de koning),
zal jouw dorp verloren gaan.

Morenica, dame un beso
Morenica, dame un beso.
iConio es esso?
Aquesto que has oydo.
Oxe, afuera, no seays tan atrevido,
mira que no soy quien quiera,
no soy quien quiera.
Dame lo que te demando,
no seas desagradecida,
mira que tienes mi vida,
continamente penando,
y pues tu me tienes preso,
dame un beso,
que de merced te lo pido.
Oxe, afuera, no seays tan atrevido,
mira que no soy quien quiera,
no soy quien quiera.

Kleine brunette, geef me een kus.
Wat zeg je daar?
Wat je net gehoord hebt.
Hoor eens, scheer je weg, wees niet zo onverschrokken,
kijk eens, ik ben niet om het even wie,
ik ben niet om het even wie.
Geef mij wat ik je vraag,
wees niet zo ondankbaar,
kijk, jij hebt mijn leven in jouw hand,
voortdurend in smart,
en aangezien je mij gevangen houdt,
geef me een kus,
die ik je uit erbarmen vraag.
Hoor eens, scheer je weg, wees niet zo onverschrokken,
kijk eens, ik ben niet om het even wie,
ik ben niet om het even wie.

Paseábase el Rey moro
Paseábase el Rey moro
por la ciudad de Granada,
cartas le fueron venidas
cómo Alhama era tomada.
iAy mi Alhama!

De moorse koning reed
door de stad Granada,
brieven bereikten hem
dat Alhama ingenomen was.
Wee mijn Alhama!

Como en el Alhambra estuvo
al mismo tiempo mandaba
que las cajas de guerra
toquen al arma.
Ay mi Alhama!

Zodra hij in het Alhambra was,
gaf hij onmiddellijk het bevel
om met de trommels
alarm te slaan.
Wee mijn Alhama!

- Habéis de saber,amigos,
una nueva desdichada:
que cristianos de braveza

Verneem het afschuwelijke
bericht, vrienden,
dat moedige christenen
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ya nos han ganado Alhama
iAy mi Alhama!

Alhama op ons veroverd hebben!
Wee mijn Alhama!

Ani habló un alfaqui
de barba crecida y cana:
- Mataste los Bencerrajes
que eran la flor de Granada.
Ay mi Alhama!

Toen sprak een moorse wetgeleerde
met een lange baard en een stok:
- Je hebt de Bencerrajes vermoord
die de bloem waren van Granada.
Wee mijn Alhama!

Por eso mereces, rey,
una pena muy doblada:
que te pierdas tá y el reino,
y aqui se pierda Granada.
iAy mi Alhama!

Daarom verdien je, koning,
een stevige straf:
dat jij en het koninkrijk
hier Granada verliezen.
Wee mijn Alhama!

Con qué la lavaré
Con qué la lavaré
la tez de la mi cara,
con qué la lavaré
que vivo mal penada.

Waarmee zal ik wassen
de bloem van mijn aangezicht?
Waarmee zal ik het schonen
in dit leven vol leed?

Lávanse las casadas
con agua de limones,
lávome yo cuytada
con penas y dolores,
mi gran blancura y tez
la tengo ya gastada,
con qué la lavaré
que vivo mal penada.

Echtgenotes wassen hun gezichten
met water van citroenen,
treurig was ik het mijne
met verdriet en pijn,
mijn blanke gelaatskleur
is reeds verdwenen,
waarmee zal ik het schonen
in dit leven vol leed?

Triste estava el rey David
Triste estava el rey David
Triste y con gran passión,
Quando le vinieron nuevas
De la muerte de Absalón.
Palabras tristes dezia
Salidas del cora0n.

Triest was koning David,
verdrietig en vol smart,
toen hem berichten bereikten
over de dood van Absalom.
Trieste woorden sprak hij
uit de grond van z'n hart.

Ellos mismos fueron causa
De tu muerte y mi passión.
No te quisiera ver muerto,
Sino vivo en mi prisión,
Que aunque me eras desobediente
Yo te otorgara perdón.
Fili mi.

Zij zijn zelf de oorzaak
van jouw dood en mijn leed.
Ik wilde je dood niet aanschouwen,
maar in levenden lijve in mijn cel,
want hoewel je mij ongehoorzaam was
wilde ik je vergeven,
mijn zoon.

Laus Polyphoniae

zondag 30 augustus 19981 223

Ysabel, perdiste la tu faxa
Ysabel, Ysabel,
perdiste la tu faxa;
héla, por do va,
nadando por el agua;
Ysabel, la tan garrida!

Isabel, Isabel,
je hebt je sjerp verloren;
helaas, daar gaat ze,
zwemmend in het water;
die gracieuse Isabel!

iCon qué la lavaré?
iCon qué la lavaré,
la flor de mi cara?
2,Con qué la lavaré?
que vivo mal penada.

Waarmee zal ik wassen
de bloem van mijn aangezicht?
Waarmee zal ik het schonen
in dit leven vol leed?

Lávanse las casadas
con agua de limones:
lávame yo, cuitada,
con ansias y dolores.

Echtgenotes wassen hun gezichten
met water van citroenen,
treurig was ik het mijne
met smart en pijn.

Mi gran blancura y tez
la tengo yo gastada.
iCon qué la lavaré?
que vivo mal penada.

Mijn blanke gelaatskleur
is reeds verdwenen.
Waarmee zal ik het schonen
in dit leven vol leed?

De los álamos vengo, madre
De los álamos vengo, madre,
de ver cómo los menea el aire.

Ik kom van de populieren, moeder,
en zag hoe de wind hen bewoog.

De los álamos de Sevilla
de ver a mi linda amiga.

Van de populieren van Sevilla,
waar ik mijn knappe vriendin zag.

De los álamos vengo, madre,
de ver cómo los menea el aire.

Ik kom van de populieren, moeder,
en zag hoe de wind hen bewoog.

La Girigonga
Asi, asi, cuerpo de nos.
Aqui vete yo como baylareys vos.
la girigonga,
aqui vete yo como baylareys vos
a la girigonga.
Saltar y baylar con bozes y grita,
y vos renegar serpiente maldita,
la Virgen Bendita os haze dangar
a la girigonga, a la girigonga.
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Zo, ja zo, lichaam van ons.
Hier zal ik zien hoe jullie
de girigonga dansen.
Hier zal ik zien hoe jullie
de girigonga dansen.
Springen en dansen met stemmen en geroep,
en de verdoemde slang afwijzen,
de Gezalfde Maagd doet jullie
de girigonga, de girigonga dansen.
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Harry Christophers

Harry Christophers genoot zijn muzikale vorming in de kathedraal en in The King's
School in Canterbury en aan het Oxfordse Magdalen College. Aanvankelijk combineerde
hij een loopbaan als zanger bij het English Music Theatre en de BBC Singers met die van
dirigent van The Sixteen. Christophers richtte dat ensemble op in 1977. Hij leidde het
tijdens tournees door Europa, Amerika en het Verre Oosten. Zo verwierf hij een uitstekende reputatie voor zijn vertolkingen van barokke, klassieke en hedendaagse muziek.
Opnamen voor labels als Hyperion, Virgin, Chandos en recent Collins Classics, oogstten
veel lof. Ze behelzen een breed repertoire met muziek van Handel, Bach, Britten en
Poulenc, oudere werken uit het Eton Choirbook - allemaal met The Sixteen - en een cd
met fluitconcerti van Vivaldi door het kamerorkest van het Amsterdamse Concertgebouw
en Jennifer Stinton als soliste.
Christophers en The Sixteen voerden Hkidels Messiah uit in Osaka en in de opera van
Sydney. Bij de tweehonderdvijftigste verjaardag van het werk in 1991 nam Christophers
het voor de BBC op in Dublin. In Lissabon, waar de partituur werd ontdekt, brachten hij
en The Sixteen Teixeira's Te Deum. Voorts trad hij op met de Deutsche Kammerphilharmonie, het Finnish Chamber Choir, het Turks Filharmonisch Orkest, het Deense
radiokoor, de Filharmonie van Bergen en het Scottish Chamber Orchestra. Vorig jaar
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leidde hij de City of Londen Sinfonia, de Northem Sinfonia, het Ulster Orchestra en het
kamerorkest van Zürich. Met The Sixteen en het BBC Philharmonic Orchestra verzorgde
Christophers een concert met werk van Ives, Stravinski en Poulenc. Met zijn koor en het
English Chamber Orchestra bracht hij Purcell en Britten ten gehore.
In 1994 debuteerde Harry Christophers als operadirigent met Glucks Orfeo in de Sao
Carlos Opera in Lissabon. Later dat jaar oogstte hij lof voor zijn uitvoering van Purcells
The Fairy Queen in Tel Aviv met The Sixteen en The Symphony of Harmony and
Invention. Ter gelegenheid van de Purcellherdenking in 1995 hernamen zij deze opera in
het Barbican Centre. In maart 1996 dirigeerde Christophers King Arthur van dezelfde
componist in de Belem Opera in Lissabon. Dit jaar keerde hij terug naar de Portugese
hoofdstad voor uitvoeringen van Monteverdi's 11 ritorno d'Ulisse. Harry Christophers'
geplande activiteiten met The Sixteen omvatten festivals, opnamen voor Collins
Classics, projecten met de BBC en concerten in Antwerpen, Barcelona, Granada, Rome,
Milaan, Brussel en Rotterdam.
The Sixteen

Het vocaal ensemble The Sixteen en het barokorkest The Symphony of Hannony and
Invention zijn de geesteskinderen van Harry Christophers. Ze gaven concerten in de
Verenigde Staten, Japan, Brazilië, Israël en Australië. In Europa deden ze onder meer de
festivals van Aix-en-Provence, Aldeburgh, Granada en Praag en het Festival van
Vlaanderen aan. Ze waren te horen tijdens de beroemde promenadeconcerten van de
BBC. De Salzburger Festspiele nodigden het koor en het orkest uit om Bachs
Johannespassie te brengen. In Spanje kwam er een reeks vertolkingen van de
Mattheuspassie. Hándels oratorium Samson weerklonk tijdens het festival van Luzern.
Dit seizoen gaven The Sixteen in Londen zes concerten. In de St John's Church aan
Smith Square brachten ze muziek van Toms Luis de Victoria. Tijdens het Covent
Garden Festival zongen ze Hkidel. In 1998 treden The Sixteen voor het eerst op in de
Bridgewater Hall in Manchester, in het Wiener Musikverein en in het Brusselse Paleis
voor Schone Kunsten. Met de opera van Lissabon staat een nieuwe productie van
Monteverdi's Ilritorno d' Ulisse op het programma. The Sixteen keren bovendien terug
naar het Festival van Vlaanderen en naar enkele belangrijke muziekcentra in Spanje.
The Sixteen namen achtenzestig cd's op. Daarmee oogssten ze veel lof en een massa prijzen, waaronder twee Grands Prix du Disque, twee Deutsche Schallplattenpreisen en in
1992 de Gramophone Early Music Award voor het eerste deel van de vijfdelige reeks
Music from the Eton Choirbook. Hun opname van Stravinski en Poulenc met het BBC
Philharmonic Orchestra kreeg in 1995 een Diapason d'Or. De opnamen van het ensemble
omvatten muziek van zes eeuwen - van eenvoudig eenstemmig gezang tot de meest virtuoze hedendaagse koorpartituren, met daartussen Engelse muziek uit de Middeleeuwen,
composities van Robert Carver, Sheppard, Tavemer, Tallis, Byrd, de 17de-eeuwse Portugese toondichters Melgas en Rebelo, werk van Purcell, Johann Sebastian Bach, de orato226 izondag 30 augustus 1998
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ria van Handel en hedendaagse werken van Poulenc, Britten, Messiaen, Bernstein en
Tavemer. Op de jongste platen van The Sixteen, uitgebracht door Collins Classics, hoort
men missen van Victoria, Scarlatti's Stabat Mater, de eerste volledig authentieke barokuitvoering van Handels Samson en Italiaanse cantates van dezelfde componist, gezongen
door mezzo Ann Murray.
The Sixteen ondernemen ook in de nabije toekomst concertreizen. Op het programma
staan onder meer Nederland, Italië en Nieuw-Zeeland. Er zijn vergevorderde plannen
voor een nauwe samenwerking met het BBC Philharmonic Orchestra, het Orchestre
National de Lille en de Handel Festpiele in het Duitse Halle.
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Programma
Francisco Guerrero (1528-1599)
Ave virgo sanctissima
uit: Liber primus missarum, Parijs. 1566

Thomas Tallis (ca. 1505-1585)
Missa Puer natus est nobis
Gloria
uit: Londen, British Library, Mad. Soc. MS G 9-14

John Sheppard (ca. 1500-1558)
Reges Tharsis
uit: Oxford, Christ Church, MS Mus. 979-983

Thomas Tallis
Missa Puer natus est nobis
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei
uit: Londen, British Library. Mad. Soc. MS G 9-14

PAUZE
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525/26-1594)
Surge, propera
uit: Motecta festorum totius anni cum Communi Sanctorum... liber primus, Rome, 1563

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
Missa Surge, propera
Gloria
uit: Missarum libri duo, Rome, 1583

Thomas Tallis
Suscipe, quaeso Domino
uit: Londen, British Library, Mad. Soc. MS G 21-26

Alonso Lobo (ca. 1550-1617)
Versa est in luctum
uit: Liber primus missarum, Madrid, 1602

John Sheppard
In manus tuas
uit: Londen, British Library, Add. MS 17803-5

Ambrosio Cotes (ca. 1550-1603)
Mortuus est Philippus Rex
uit: Valencia. Colegio de Corpus Christi, MS 20

John Sheppard
Libera nos
uit: New York, New York Public Library, Drexel MS 4180-4
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Het huwelijk van Filips II en Mary Tudor

De Engelse koning Hendrik VIII staat bekend om zijn zes huwelijken en om het feit dat hij
Engeland losscheurde van Rome en zichzelf uitriep tot hoofd van de Engelse kerk. De dochter van Hendrik en zijn eerste vrouw, Catharina van Aragon, heette Mary (1516-1558). Zij
volgde haar vader op in 1553 en regeerde vijf jaar. Mary maakte een einde aan de
Anglicaanse "ketterij" en herstelde het katholicisme. In 1554 trouwde ze met Filips II, de
koning van Spanje, die ook in de Nederlanden een kwalijke faam verwierf als verdediger
van de roomse orthodoxie. Filips had volstrekt geen bezwaar tegen Mary's felle vervolging
van de protestanten, waaraan ze al gauw de bijnaam "Bloody" Mary overhield. Mary verwachtte veel van haar huwelijk met Filips: ze werd zelfs schijnzwanger. Enkele maanden
lang leefde haar omgeving in de vaste overtuiging dat de koningin het leven zou schenken
aan een troonopvolger, die zich op zijn beurt zou opwerpen als beschermer van het geloof.
In september 1554 verbleven Filips II en Mary in Arras, dat toen nog deel uitmaakte van
de Nederlanden, waarover Filips regeerde. Een Italiaanse edelman meldde aan de plaatselijke bisschop de komst van de Engelse kardinaal Pole. De paus zond Pole om Engeland
absolutie te geven voor de ketterij waaraan het zich had schuldig gemaakt. "Kardinaal
Pole kwam gisteren aan. Hij kwam over water van Gravesend en ging aan land bij het
paleis. De koning en de koningin ontvingen hem in de galerij die uitkijkt over de rivier.
Ze betoonden de kardinaal respect en liefde; beiden stortten tranen. De koningin voelde
het kind dat zij droeg, bewegen, zodat gezegd mag worden: "exultavit infans in utero
pius". Later reisde het hoge gezelschap naar Londen.
Gezien de omstandigheden - Mary's veronderstelde zwangerschap en de terugkeer van
Engeland onder het roomse kerkgezag - is het niet te verwonderen dat het relaas van de
Italiaan verwijst naar de passage uit het evangelie waarin de maagd Maria op bezoek gaat
bij Maria, de moeder van Johannes de Doper. De advent en Kerstmis kregen een bijkomende betekenis: Pole preekte over nationale boetedoening en volgens alle bronnen
toonden zijn toehoorders hun verdriet. Mogelijk werd het motet Suscipe, quaeso Domine
voor een van deze gelegenheden getoonzet. Op kerstdag verschoof de aandacht uiteraard
naar de Verlosser, en naar analogie, de blijde verwachting van de koningin. Pas in de
lente van 1555 zou duidelijk worden dat Mary niet echt een kind verwachtte. Men neemt
aan dat het Thomas Tallis (ca. 1505-1585), de voornaamste musicus van de Chapel
Royal, was die voor de misviering op kerstdag een mis componeerde, gebaseerd op het
kerstlied Puer flatus est nobis.
Muziekhistorici leiden een en ander af uit de ongewone plaats die de mis inneemt in het
oeuvre van de componist. Tallis gebruikte geen sopraanstemmen, die nochtans typisch
zijn voor de Engelse koormuziek van zijn tijd. De kans is groot dat zowel het koor van de
St Paul's Cathedral als de Chapel Royal én de Spaanse Capilla Flamenca de viering
opluisterden. Misschien zongen ze zelfs samen. De Capilla Flamenca nam geen jongenssopranen mee op reis en wellicht verklaart dit waarom Tallis geen gebruik maakte van
zulke stemmen.
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Maar dat is niet de enige eigenaardigheid van de mis. Tallis bezigde opzettelijk een verouderde stijl, waarbij de tenor langzaam de noten van het Salisbury-gezang intoneert en de
lengte van elke noot bepaald wordt door een ingewikkelde numerologische puzzel. Op het
einde van de 15de eeuw waren de toondichters van het Europese vasteland verzot op
zulke staaltjes van compositorisch kunnen, maar in het midden van de 16de eeuw golden
die als bepaald ouderwets. Het trage gezang in de Missa Puer natus est nobis legt het harmonisch gebeuren soms echt een slakkengang op, bijvoorbeeld in het tranceachtige slot
van het Agnus Dei. Zoals in de meeste Latijnse missen van de vroege 16de eeuw, is het
Kyrie niet polyfoon. Van het Credo bleven slechts enkele fragmenten bewaard. Ze laten
niet toe dit misdeel uit te voeren.
Tallis' zevenstemmige Suscipe quaeso moet in dezelfde periode onstaan zijn als de Missa
Puer flatus est nobis. Het motet vertoont ook stilistische verwantschappen met de mis. De
muziek bij de woorden "nullus est enim mundus" aan het einde, herinnert direct aan het
openingsmotief van de misdelen. De ongewone aard van Tallis' sonoriteit wordt duidelijk
bij een vergelijking met de muziek van John Sheppard (ca. 1500-1558). Net zoals Tallis
was Sheppard onder koningin Mary "Gentleman of the Chapel Royal".
Omdat we maar weinig weten over Sheppards leven en omdat een groot deel van zijn
werk na zijn dood verscheen, is het moeilijk om het te dateren. Reges Tharsis is een
responsorium voor de viering van Driekoningen. Libera nos, salva nos bezingt de
Drievuldigheid met een buitengewone en etherische combinatie van hoge stemmen, gezet
tegen een eenstemmige cantus firmus in de baspartij. De leden van de 16de-eeuwse
Chapel Royal konden geen beter stuk kiezen om aan hun Spaanse vakgenoten de specifieke kwaliteiten van een Engels koor te laten horen. Misschien deden ze het ook wel.
Francisco Guerrero (1528-1599) was met Kerstmis 1554 niet in Londen. Hij genoot van
het zonniger klimaat in Sevilla, waar hij tot 1574 assistent-kapelmeester was en vervolgens kapelmeester. Hoewel hij in armoede stierf, bleef Guerrero's reputatie overeind tot in
de 18de eeuw: zijn motetten waren toen te vinden in de bibliotheken van vele LatijnsAmerikaanse kathedralen. Ave virgo sanctissirna was zonder twijfel het populairste. Tijdens
Guerrero's leven verscheen het meer dan eens. Schijnbaar zonder moeite slaagde de componist erin een imitatieve canon in de bovenstemmen uit te werken, boven een vrije imitatie waarin bekende citaten voorkomen.
Giovanni Perluigi da Palestrina (1525/26-1594) en Toms Luis de Victoria (1548-1611)
domineerden het muzikale landschap van het einde van de 16de eeuw. Dat zij in de jaren
zeventig en tachtig samenwerkten in Rome is waarschijnlijk; zéker is dat ze elkaar toen
beïnvloedden. Later keerde Victoria terug naar Spanje, waar hij in dienst trad van keizerin Maria, de zuster van Filips II.
Hun beider meerstemmige composities vertonen belangrijke verschillen, vooral voor wat
de zetting van de tekst betreft. Dat blijkt uit de twee werken in dit programma. De polyfonie van Palestrina's Surge, propera, een motet voor de viering van de Visitatie, trekt de
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aandacht door een opeenvolging van nadrukkelijke en duidelijk afgelijnde imitaties, terwijl Victoria's Gloria opvalt door het contrast tussen akkoordische en imitatieve passages,
een benadering die goed past bij de langere tekst.
Victoria's vijfstemmige Missa Surge, propera, die haar naam en een deel van haar muzikaal
materiaal ontleent aan Palestrina's vierstemmige motet, is zeker geen rechtstreekse "parodie" van haar voorbeeld, zoals met sommige missen van Lassus het geval is. Victoria was
één van de handigste manipulatoren van origineel materiaal. Hier gaat het originele
motet bijna helemaal op in de nieuwe compositie. Slechts bij tussenpozen zijn er verwijzingen te horen, zoals in het begin, dat duidelijk de opening van het motet imiteert. Een
deel van het motet, namelijk dat met de woorden "flores apparuit", is subtiel gehercomponeerd en klinkt door als inspiratiebron van de gereduceerde stemmen in het fragment
"Domme Deus". Op gelijkaardige wijze is de melodische beweging van de halve tonen bij
de woorden "tempus putationis" herwerkt om de krachtige climax van het Gloria mogelijk te maken.
Alonso Lobo (ca. 1550-1617) en Ambrosio Cotes (ca. 1550-1603) behoren tot de grote
groep talentrijke musici en componisten uit de tijd van Victoria, die liever in Spanje bleven dan fortuin te zoeken in Italië. Lobo was in de jaren negentig een tijdlang assistent
van Guerrero in de kathedraal van Sevilla. Na een verblijf als kapelmeester in Toledo
keerde hij in 1604 terug naar Sevilla om er de taak van Guerrero's opvolger Cotes over te
nemen. Versa est in luctum is een luisterrijk motet voor zes stemmen. De bron waarin het
verscheen, het Liber primus missarum van 1602, geeft het de ondertitel "voor de begrafenis
van Filips II, de katholieke koning van Spanje". Hoewel de tekst niet tot de dodenliturgie
behoort, bracht men de woorden vaak in verband met het requiem: in Victoria's toonzetting staat het ernaast. Lange de ene kant weefde Lobo een dicht polyfoon web dat opent
met een imitatie in tegenbeweging, terwijl hij tegelijk een enorme retorische en atmosferische kracht aan de dichte structuur gaf.
Cotes' carrière ging van start met zijn aanstelling tot kapelmeester van de koninklijke
kapel in Granada in 1581. Later werkte hij in de kathedraal van Valencia en in die van
Sevilla. Zoals Versa est in luctum is Mortuus est Philippus Rex gecomponeerd voor de begrafenis van Filips II. Het werk overtreft dat van Lobo alvast doordat het voor meer, namelijk zeven, stemmen is geschreven. Cotes hanteerde hun relatief grote kracht handig en
spaarde hun volledige ontplooiing tot het moment dat het volk uitroept: "Hoe is de
machtige gevallen!"
Edward Wickham
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Missa Puer natus est nobis &
Missa Surge, propera
Voor de misteksten zie p. 110
Ave virgo sanctissima
Ave virgo sanctissima
Dei Mater, mans stella clarissima
Salve, semper gloriosa,
margarita pretiosa,
sicut lilium fonnosa,
nitens, olens velut rosa.

Gegroet, hoogheilige Maagd,
Moeder van God, schitterende ster der zee;
Gegroet, eeuwig glorievolle,
kostbare parel,
mooi als de lelie,
schitterend en geurend als de roos.

Reges Tharsis
Reges Tharsis et insulae
munera offerent,
reges Arabum et Saba dona
domino Deo adducent.
Et adorabunt eum ovaties reges,
omnes gentes servient ei.
Gloria patri et filio et spiritui sancto.

De koningen van Tharsis en de eilanden
zullen offers aanbrengen,
de koningen van de Arabieren en (de koningin van)
Saba
zullen hun gaven brengen aan God de Heer.
En alle koningen zullen hem aanbidden,
alle volkeren zullen hem dienen.
Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Surge, propera
Surge, propera, amica rnea, et veni:
Jam enim hiems transiit,
imber abiit et recessit:
Flores apparuerunt in terra nostra:
Tempus putationis advenit.

Sta op, haast u, mijn geliefde, en kom;
reeds is de winter voorbij,
de regen is weg en verdwenen,
de bloemen zijn er weer in ons land.
De tijd van het snoeien is aangebroken.

Suscipe, quaeso Domine
Suscipe, quaeso Domme,
vocem confitentis;
scelera mea non defendo
peccavi.
Deus, miserere mei,
dele culpas meas gratia tua.

Aanvaard, ik smeek u, Heer,
het woord van hem die schuld bekent;
mijn misdaden verschoon ik niet,
ik heb gezondigd.
Erbarm u over mij, God,
delg door uw genade mijn schuld.

Si enim iniquitates recordaberis,
quis sustineat?
Quis enim justus qui se dicere audeat
sine peccato esse?
Nullus est enim mundus
in conspectu tuo.

Als gij het onrecht niet uitwist,
wie kan er voor u standhouden?
Wie is de rechtvaardige die durft te zeggen
dat hij zonder zonde is?
Niemand immers is er zuiver
voor uw aanschijn.
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Versa est in luctum
Versa est in luctum cithara mea,
et organum meum in vocem flentium,
Parce mihi Domme,
nihil enim sunt dies mei.

Enkel rouwliederen brengt mijn citer voort
en mijn her de stem van hen die treuren.
Spaar mij, Heer,
want nietig zijn mijn dagen.

In manus tuas
In manus tuas, Domme, commendo spiritum meum.
Redemisti me Domme,
Deus veritatis; commendo spiritum meum.

In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
Gij hebt mij vrijgekocht, Heer,
God van de waarheid. Ik beveel u mijn geest aan.

Mortuus est Philippus Rex
Mortuus est Philippus Rex
et fleverunt cum omnis populus planctu magno,
et lugebant dies multos,
et dixerunt: Quomodo cecidit potens,
qui salvum faciebat populum suum.

Dood is Philips, de koning,
heel het volk beweende hem met luide jammerklacht;
dagenlang weende men
en sprak: Hoe is hij gestorven, hij die zo machtig was,
hij die zijn volk het heil heeft gebracht?

Libera nos
Libera nos, salva nos,
justifica nos, 0 beata trinitas.

Laus Polyphoniae

Bevrijd ons, red ons,
schenk ons het heil, o Heilige Drievuldigheid.
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Jos van Immerseel
Jos van Immerseel

klavecimbel

Zaterdag, 5 september 1998, 20 u.
Museum Vleeshuis

Jos van Immerseel

De Antwerpse pianist, klavecinist en dirigent Jos van Immerseel geniet een grote internationale bekendheid. Hij wordt gewaardeerd voor zijn creativiteit, zijn technische en muzikale kwaliteiten, het vernieuwend karakter van zijn uitvoeringen en zijn keuze van instrumenten. De voorbije drie jaar scheerde Van Immerseel hoge toppen met zijn opname van
de vijf klavierconcerti van Ludwig Van Beethoven en een integrale van de symfonieën
van Franz Schubert. Beide verschenen bij Sony Classical. Voor de symfonieën dirigeerde
Van Immerseel zijn eigen orkest Anima Aterna en in de concerti zat hij aan het klavier.
Deze opnamen vormden een waardig vervolg op Van Immerseels set van tien cd's met de
integrale concerti voor pianoforte van Mozart met Anima Eterna. Daarover schreef de
New York CD Review: "no period orchestra has ever sounded better".
Jos van Immerseel richtte het intussen beroemde symfonieorkest Anima Etema op in 1987.
Het bestaat, aldus de dirigent, uit "de beste specialisten ter wereld". Hij is voorstander van het
musiceren op historische instrumenten, die volgens hem het meest geschikt zijn om meesterwerken uit het verleden tot leven te wekken. "Willst den Dichter Du verstehn, musst in
Dichters Lande gelm," citeert hij graag in dat verband. Van Immerseel bezit zelf een grote collectie klavierinstrumenten. Hij bouwt de verzameling nog verder uit en verzorgt ze samen met
zijn vrouw, de pianiste Claire Chevallier, met wie hij een gerenommeerd duo vormt. Op zijn
oude instrumenten "ontgint" Van Immerseel steeds verder de relatie tussen compositie, instrument en speeltechniek. Hij neemt ze ook mee naar concertzaal en opnamestudio.
De Antwerpenaar Jos van Immerseel begon zijn loopbaan als pianist en dirigent. Piano studeerde hij bij Eugène Traey en orkestleiding bij Daniël Stemefeld. Als jongeman stond Van
Immerseel bekend als een schitterend "prima vista"-speler. In 1963 werd hij gelauwerd in het
Internationales Musikwettbewerb "Klavierspiel vorn Blatt" van de Bayerische Rundfunk in
München. Hij was nog erg jong toen hij gefascineerd raakte door de vocale muziek, wat leidde
tot zijn zangstudie bij Lucie Frateur, en door het orgel, wat leidde tot studies bij Flor Peeters en
tot vele studiereizen, waarbij Van Immerseel de invloed van Marcel Druart onderging.
Een en ander bracht hem op het spoor van de oude muziek, waarover hij les volgde bij
Jeanine Lambrechts-Douillez. In 1964 stichtte Van Immerseel het Collegium Musicum, dat
vier jaar lang druk experimenteerde met historische instrumenten en vocale bezettingen. De
instrumenten kwamen deels uit de verzameling van het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen. Het Collegium Musicum legde zich vooral toe op muziek uit
de Renaissance en de barok. Tegelijk studeerde Van Immerseel clavichord. Vervolgens legde
hij zich toe op het historische klavecimbel. Hij studeerde bij Kenneth Gilbert en behaalde in
Herfstconcerten
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1973 een hoger diploma, met de grootste onderscheiding en de gelukwensen van de jury. Van
Immerseel hecht groot belang aan zijn contacten met collega's als René Jacobs, Sigiswald
Kuijken, Jaap Schrtider, Anner Bylsma, Paul Van Nevel, Guy De Mey en Paul Dombrecht.
Voor zijn ontwikkeling als solist was het frequent bespelen van twee bijzondere instrumenten
in het Antwerpse museum Vleeshuis van het grootste belang: een klavecimbel van Johan
Dulcken uit 1747 en een piano van de Oostenrijkse bouwer Konrad Graf uit 1826.
In 1973 won Jos van Immerseel het eerste klavecimbelconcours in Parijs "á l'unanimité du
jury". Bovendien kreeg hij de prijs van het publiek. Hij was de enige deelnemer die consequent voor het historische klavecimbel koos, namelijk een door de 18de-eeuwse Luikse klavecimbel- en pianobouwer Taskin aan de eisen van de tijd aangepast Ruckers-instrument.
Van Immerseel legde zich toe op de historische improvisatiepraktij ken en verrichtte zelf
een diepgaande studie naar de toepassing van de retoriek in de muziek. In 1977 leidde hij
de inmiddels legendarische uitvoeringen van Monteverdi's Orfeo in de Koninklijke
Vlaamse Opera in Antwerpen. Aan deze productie nam een schare intussen beroemde
barokspecialisten deel. In de jaren tachtig dirigeerde Van Immerseel vaak het RadioKamerorkest, het Nederlands Kamerorkest en het Nederlands Kamerkoor. Nadat hij zich
tot 1985 hoofdzakelijk met barokmuziek had beziggehouden, breidde hij zijn actieterrein
geleidelijk uit tot de klassieke, de romantische en de impressionistische muziek.
Jos van Immerseel leidt de cursus klavecimbel en pianoforte aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen. Daarbij maakte hij gebruik van de historische instrumenten in het
museum Vleeshuis. Daar doceert hij ook een jaarlijkse meestercursus, waaraan reeds tweehonderdvijftig klavecinisten van overal ter wereld deelnamen. Van Immerseel trad op als gastdocent aan vele conservatoria, waaronder die van Utrecht, Arnhem, Bremen, Niimberg, Lyon,
Toulouse, Turijn, Genève, Shizuoka en Osaka. Hij doceerde ook aan de University of Indiana
in Bloomington en het Kunatachi-instituut en het Toho Gakuen College in Tokio. Meestercursussen gaf hij in het raam van de festivals van La Roque d'Antheron, Utrecht, Sopron en
Ancona. Hij behoorde geruime tijd tot de staf van het Conservatoire National Supérieur in
Parijs, de Scola Cantorum in Bazel en het Amsterdamse Sweelinck Conservatorium. Van die
laatste instelling was hij van 1982 tot 1985 samen met Ton De Leeuw artistiek directeur.
Jos van Immerseel staat bekend als een virtuoos klavierstemmer. Hij bezit een uitgebreide
bibliotheek en publiceerde in tal van tijdschriften. Bovendien schreef hij zelf de meeste teksten bij zijn zeventig platen en cd's, verschenen bij labels als Erato, EMI, Harmonia Mundi,
CBS, Globe, Accent en Channel Classics. Sinds 1995 organiseren de Filharmonische
Vereniging van Brussel en het Kaaitheater elk seizoen een cyclus rond Jos van Immerseel,
die telkens uit vijf concerten bestaat. Bij Channel Classics verschenen recent de Zeven laatste woorden van Joseph Haydn op pianoforte en een cd met werk van Debussy, uitgevoerd op
een Erard-piano uit 1897. Van Immerseel leidde Anima Etema en het Collegium Vocale bij
een opname van cantaten van Dietrich Buxtehude. Momenteel bereidt Van Immerseel
nieuwe opnamen voor van onder anderen Schubert met L'Archibudelli en de cellosonaten
van Van Beethoven met Anner Bylsma. Tijdens het seizoen 1998-1999 voert Anima Etema
bovendien de negen Beethovensymfonieën uit op historische Weense instrumenten.
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Programma
Herdenkingsconcert klavecimbelbouwer Hans Ruckers (+1598)
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Onder een linde groen
Fantasia ut re mi fa sol la

William Byrd (1543 -1623)
Pavan & Gaillard, MB 52
Fantasia, MB 13

John Bull (1562/63 -1628)
My Self
Het juweel voor Cappelle
Lord Lumley's Galliard

PAUZE
Georg Friedrich Handel (1685-1759)
uit: Suites de Pièces pour le Clavecin, Londen, 1720
Suite nr.8 in f
Adagio

Allegro
Allemande
Courante
Gigue
Suite nr.7 in g

Ouverturé
Andante
Allegro
Sarabande
Gigue
Passacaille
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Herdenkingsconcert Hans Ruckers (ca. 1540/1550-1598)

Wanneer we geboorte- en sterfdatum van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621),
William Byrd (1543-1623) en John Bull (1562/63-1628) naast elkaar leggen, kunnen we
ze met een beetje goede wil als tijdgenoten beschouwen. Men zou als het ware met stilzwijgende vanzelfsprekendheid aannemen dat ze elkaar bijgevolg gekend en beïnvloed
hebben. Dat is echter niet zo evident.
De informatiestroom tussen verschillende regio's was wel degelijk van een andere orde dan
die we vandaag gewend zijn. Om kennis te vergaren en een beeld te krijgen van wat elders
leeft, was reizen vaak het enige middel. Vandaar dat men in het geval van Sweelinck graag
aanhaalt dat hij in Venetië contact zou gehad hebben met Zarlino. Dat mag dan in 1740,
meer dan honderd jaar na de feiten, door Mattheson opgetekend zijn, maar het belet niet
dat er nooit echte bewijzen voor een dergelijk contact gevonden zijn. Sweelinck was - op
zijn minst gezegd - nogal honkvast. Hij heeft Amsterdam nooit voor lange tijd verlaten.
Alleen een studieperiode in Haarlem bracht hem daartoe, en een uitstap naar Antwerpen,
in 1604, om daar een klavecimbel - wellicht van de familie Ruckers - te kopen voor de
stad Amsterdam. William Byrd is op verschillende locaties werkzaam geweest, onder andere in London en Lincoln, maar hij heeft de Engelse bodem in feite niet echt verlaten. John
Bull deed dat wel, in 1613, naar verluidt uit religieuze beweegredenen, maar in werkelijkheid uit zelfbehoud, na een onverkwikkelijke overspelaffaire. Eerst kwam hij terecht in
Brussel, waar hij Peter Philips en Peeter Cornet leerde kennen. In 1617 werd hij in
Antwerpen tot kathedraalorganist benoemd. Men vermoedt dat hij Sweelinck persoonlijk
heeft gekend; sommigen spreken zelfs van een vriendschappelijke band. Het is bijgevolg
niet onaannemelijk te stellen dat Sweelinck via Bull de speelwijze van de zogenaamde
Engelse "virginalisten" heeft leren kennen. Een andere belangrijke bron van informatie
voor Sweelinck vormen de verschillende bundelingen van manuscripten tot gedrukte boeken, zoals bijvoorbeeld Parthenia, or the Mayden Head, van omstreeks 1613.
Wat de precieze loop van de informatiestroom ook moge wezen, de invloed van de Engelsen
op Sweelinck kan niet ontkend worden. Sweelincks variaties op kerkelijke of wereldlijke
melodieën - zoals Onder een linde groen - dragen in zich een virtuoze, briljante schrijfwijze,
die ontegensprekelijk doet denken aan het werk van Bull, Philips en Byrd. De Engelsen
beheersten de kunst om een dansschema, zoals bijvoorbeeld de Pavan & Gailliard, eindeloos
te variëren met subtiele manipulaties van ritme en zinslengte, binnen het keurslijf van een
vast aantal maten. De virtuositeit die met een dergelijke schrijfwijze gepaard gaat, heeft met
name bij Bull ertoe geleid dat men hem een zekere melodische oppervlakkigheid toeschreef.
Dat zou ten dele kunnen kloppen in de indrukwekkende Lord Lumley's Gailliard, waar het
accent ligt op de overvloedige versieringen. Toch tonen composities zoals My Self aan dat
Bull het melodische aspect wel degelijk op verfijnde wijze in ere hield.
Bij Sweelinck kan men geen onderscheid meer maken tussen de fantasia en het ricercare.
Hij versmolt elementen van beide genres tot een overkoepelend geheel. Het vertrekpunt
is één thema, in deze Fantasia: ut re mi fa sol la, dat in verschillende gedaanten terugkeert: uitgerekt (augmentatio) of gecomprimeerd (diminutio). Het ricercare-achtige van
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deze thematische passages wisselde Sweelinck af met thema-vrije momenten, waarin
nieuw materiaal werd aangebracht en op een fantasierijke manier werd verwerkt. Aan het
einde duikt een meer virtuoze schrijfwijze op, waardoor ook in dit genre de invloed van
de Engelsen voelbaar wordt. Vanuit muziekhistorisch standpunt is de Fantasia (of ricercare) van Sweelinck de regelrechte voorloper van de fugatische schrijfwijze bij NoordDuitsers als Buxtehude, met een eindpunt in de fuga's van Bach.
De historiek van de "klassieke suite" is omvangrijk en vrij complex. Zowel Frankrijk,
Duitsland, Engeland en Italië (om de belangrijkste te noemen) hebben een min of meer
autonome ontwikkeling gekend, met veel kruisbestuivingen, gespreid over meer dan een
eeuw. Centraal in het concept van de suite is de opeenvolging van een aantal dansvormen. Deze dansen worden minimaal bij elkaar gehouden door de toonaard, die doorheen
de suite dezelfde blijft. In de loop van de 17de eeuw was de basisconfiguratie van de suite
de opeenvolging allemande-courante-sarabande-gigue. Hoe sterk men aan die volgorde
vasthield mag blijken uit volgende anekdote. Toen Froberger (1616-1667) een suite wou
laten uitgeven met de volgorde allemande-gigue-courante-sarabande, botste hij op een
veto van zijn uitgever die uiteindelijk de delen in de klassieke volgorde publiceerde.
Nochtans is de precieze naamvolgorde van de dansen in wezen niet zo essentieel. De
basisgedachte achter de afwisseling van dansvormen is immers de contrastwerking die tussen de verschillende delen optreedt. Na een snelle dans volgt een trage, na een duidelijk
extraverte een meer introverte beweging,... om maar enkele contrasten te noemen. Het is
in die altemering van gemoedstoestanden dat de kracht van een suite kan liggen.
In de loop van de 18de eeuw begon er duidelijk sleet te komen op de standaardvolgorde.
Toch bleef Georg Friedrich Handel (1685-1759) er gretig gebruik van maken: de traditionele volgorde keert terug in het merendeel van zijn suites. Slechts enkele keren betrad hij
andere paden om tot het weergeven van contrasten te komen. Soms koos hij voor een volgorde die veeleer in Italië gebruikelijk was en waar het accent op de tempi lag: langzaamvlug-langzaam-vlug. Eens dit aanvaard, wordt de concrete opeenvolging van de verschillende deeltjes heel logisch. Het is volstrekt niet ongerijmd dat het begin van Suite nr.8 in f niet
met een dansnaam maar met de tempoaanduiding adagio wordt benoemd; net als het daaropvolgende deel allegro, met een opvallende lichtheid (sommigen verwijzen hiernaar als het
zogenaamd typisch Italiaanse "zingend allegro"). De contrastwerking is gerealiseerd, zij het
niet via verschillende dansvormen, maar via tempowisselingen. Iets gelijkaardigs voltrekt
zich in de Suite nr.7 in g. In de eerste helft wordt het paar andante-allegro (rustig-snel) voorafgegaan door een inleidende ouverture. Dan komen de vertrouwde sarabande en gigue aan
bod. De suite wordt afgesloten met een passacaille, een genre dat je ook als een dans zou
kunnen beschouwen. Het geheel doet qua concept veeleer Frans aan, niet in het minst door
de opeenvolging van de eerste drie delen. Hoe je het ook draait of keert, deze suites zijn nog
het best te omschrijven als veredelde verstrooiingsmuziek. Muzikale diepgang is daarbij niet
bij voorbaat uitgesloten, maar was zeker niet de eerste betrachting. Trouwens, "ontspanningsmuziek" hoeft niet per se een negatieve connotatie te hebben.
Yves Senden
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Live-opname van de finalerondes
van Koor van het Jaar
De drie Vlaamse koorfederaties, het Algemeen Nederlands Zangverbond, de Vlaamse
Federatie van Jonge Koren en Het Madrigaal, organiseerden, in navolging van de populaire
BBC-productie "Choir of the Year", voor de VRT, een gelijkaardig evenement om het beste
koor van Vlaanderen te kiezen.
De unieke sfeer in en rond de zaal, het enthousiasme, de inzet en het hoge niveau van de
koren maakten van deze eerste editie een groots succes. Het resultaat kan u beluisteren op
de live-cd "Koor van het Jaar 1997-'98".
Op deze cd vindt u een selectie van de beste nummers, telkens gebracht door één van de
twaalf beste koren die de finalerondes bereikten. Een zeer gevarieerd repertoire met een
belangrijk aandeel hedendaagse koorwerken die nog niet eerder op cd verschenen. De cd
biedt bovendien een mooie staalkaart van het koorleven in
Vlaanderen anno 1997 en mag dus zeker niet ontbreken
PRODUCTIE
EEN
in het cd-rek van elke melomaan.

Symfonisch Orkest van de Vlaamse Opera
Simone Young

dirigente

Julia Varady

sopraan

Zondag, 6 september 1998, 15 u.
deSingel, Blauwe Zaal
In samenwerking met
de Vlaamse Opera

Julia Varady

Al op haar veertiende volgde de Hongaarse sopraan Julia Varady een intensieve muzikale
opleiding. Zang domineerde daarbij. In haar studietijd vroegen verscheidene operahuizen
haar om Mozart- en Puccinirollen te zingen. De opera van Frankfurt-am-Main engageerde
haar. Ze werkte er samen met Christoph von Dohnanyi. GUnther Rennert en Wolfgang
Sawallisch haalden Varady naar München voor de rol van Vitellia in Mozarts La Clemenza di no in een productie van Jean-Pierre Ponnelle.
Julia Varady verwierf internationale bekendheid met haar optreden in Le Nozze de Figaro
in de Scala van Milaan en in Don Giovanni in de Metropolitan Opera. Tijdens het festival
van Edinburgh vertolkte ze Glcks Alceste en in Salzburg was ze te horen in Idomeneo van
Mozart. Later trad ze geregeld op in de Bayerische Staatsoper in München, de Deutsche
Oper in Berlijn, Covent Garden en de Weense Staatsoper. Haar repertoire omvatte rollen
in opera's van Mozart, Verdi, Strauss en Wagner. Ook hedendaags werk durfde ze aan: ze
oogstte veel lof voor de wereldpremière van Aribert Reimanns Lear. Als concertzangeres
vertolkt ze werk van Beethoven, Schubert, Brahms, Mahler en Berlioz. Varady werkte
samen met dirigenten als Barenboim, Whm, Sir Colin Davis, Fischer-Dieskau, Gardiner,
Giulini, Kleiber, Metha en Sinopoli. In 1997 zette ze een punt achter haar operacarrière.
Ze kreeg de Theaterpreis en de Maximiliaanorde. Sindsdien is Varady frequent te horen
in oratoria en werkt ze mee aan concerten.

Herfstconcerten

zondag 6 september 19981

24$

Simone Young

De Australische dirigente Simone Young begon vroeg aan haar carrière. In 1985 maakte
zij een opgemerkt debuut in de opera van Sydney. Twee jaar later kreeg ze de titel "Young
Australian of the year". De opera van Keulen engageerde haar als repetitor en assistent
van James Conlon. In Parijs en Bayreuth werd ze assistent van Daniel Barenboim.
Tijdens het seizoen 1993-1994 brak ze internationaal door met schitterende uitvoeringen
van onder meer Fidelio, Tosca, 11 Barbiere di Siviglia, Jenufa, Tristan und Isolde en Madama
Butterfly in de Staatsoper Unter den Linden te Berlijn. De Wiener Volksoper vroeg haar
Nabucco, Jevgenij Onegin en de nieuwe productie voor de Wiener Festwochen 1995,
Hamlet, te dirigeren. Youngs debuut in de Weense Staatsoper in 1993 met La Bohème was
een groot succes. Ze dirigeerde er ook Salome, L'Elisir d'Amore, Rigoletto, Fidelio, Tosca,
Der fliegende Hollander, Peter Grimes, Lohengrin, Jevgenij Onegin, Das Rheingold, Die
Walkiire en Wozzeck.
De volgende seizoenen dirigeerde Young in de
Opéra de la Bastille in Parijs, Covent Garden in
Londen en in de Dam ischc Staatsoper in Min-when.
In Covent Ciarden leidde ze TusLu, La Traviata,
Oberto en ook Die Walkiire met Piaci& Domingo. Ia
de Newyorkse Metropolitan Opera debuteerde
Simone Young met La Bohème. Daarna volgden
Cavalleriafflagliaeci, 11 TI uvatore en Les Cont
d'Hoffmann.
Simone Young dirigeert ook concerten. Italië zag
haar voor het eerst aan het werk in 1995 tijdens de
Maggio Musicale Fiorentino. Ze boekte grote successen met onder meer het NHK-symfonieorkest in
Japan. In oktober 1998 zal zij de New York
Philharmonic dirigeren. Andere toekomstplannen
zijn uitvoeringen van Il Barbiere en en Der fliegende
Hollander in Covent Garden, repecticvelijk in 1999
en 2000. In de Wiener Stanrsoprr vol2en in 2000
nog Elektra, La Juive en de Ring.

Het Symfonisch Orkest van de Vlaamse Opera

Het Symfonisch Orkest van de Vlaamse Opera bestaat sinds 1989. Een internationale jury
nam audities af en stelde een jong en dynamisch ensemble samen. Het telt zo'n tachtig
musici uit binnen- en buitenland. Het Symfonisch Orkest van de Vlaamse Opera debuteerde onder leiding van voormalig muziekdirecteur Rudolf Werthen en met de mezzo-
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sopraan Agnes Baltsa in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis.
Sindsdien speelde het talrijke succesvolle operaproducties, waaronder Simon Boccanegra,
[in ballo in maschera, Falstaff, Rigoletto en La Forza del Destino van Verdi, Jevgenij
Onegin van Tsjaikovski en Elektra, Der Rosenkavalier en Daphne van Richard Strauss. Van
Puccini vertolkte het Edgar, La Rondine, Manon Lescaut, Tosca, Turandot, La Bohème,
Madama Butterfly, La Fanciulla del West en Il Trittico. De Wagneruitvoeringen van het
orkest omvatten Parsifal, Der fliegende Holkinder, Rienzi, Lohengrin en Tristan und Isolde.
Ook de Da Ponte-opera's en La Clemenza di Tito van Mozart stonden op het programma.
Hkidel kwam aan bod met Alcina en Orlando. Van Rossini bracht het orkest La
Cenerentola ten gehore, en van Massenet Cendrillon.
Het 20ste-eeuwse repertoire werd niet vergeten: het orkest speelde Brittens Billy Budd,
King Priam van Sir Michael Tippen, Erich Wolfgang Komgolds Die tote Stadt, en Der Prinz
von Homburg van Henze. Het creëerde Les Liaisons dangereuses van Piet Swerts.
Van 1993 tot het voorjaar van 1997 stond Stefan Soltesz als muziekdirecteur aan het
hoofd van het Symfonieorkest van de Vlaamse Opera. Na zijn aanstelling tot intendant
van het Aalto-Theater in Essen, volgde Marc Minkowski hem op. Minkowski dirigeerde
het orkest al in Cendrillon van Massenet en in concerten met werk van Haydn, Ravel en
de Falla.
Silvio Varviso is de vaste gastdirigent van de Vlaamse Opera. Men prijst hem alom voor
zijn originele en verfijnde vertolkingen van Puccini en zijn indringende lezing van
Wagners Parsifal en Tristan und Isolde. Tot nu toe werkte het orkest ook met gastdirigenten als Thomas Fulton, Gabriel Chmura, Jos van Immerseel, Paul Dombrecht, Elgar
Howarth, Imre Palló, Graeme Jenkins, Ingo Metzmacher, Evelino Pidó, Pinchas
Steinberg, Bernhard Kontarsky, Lawrence Renes, Roy Goodman, Patrick Davin en
Patrick Foumillier.
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Programma
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Symfonie nr. 1 in C, opus 21
Adagio molto - allegro con brio
Andante cantabile con moto
Menuetto: allegro molto e vivace
Finale: adagio - allegro molto e vivace
Ah perfido!, opus 65

PAUZE

Antonin Dvorak (1841-1904)
Symfonie nr. 9 in e, "Uit de Nieuwe Wereld", opus 95
Adagio - allegro molto
Largo
Scherzo: molto vivace
Allegro con fuoco

De overige teksten en toelichtingen bij het programma vindt u in de programmabrochure
van de Vlaamse Opera.
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Koninklijk Filharmonisch Orkest van
Vlaanderen
Philippe Herreweghe

dirigent

Vrijdag, 11 september 1998, 20 u.
Koningin Elizabethzaal
In samenwerking met het
Koninklijk Filharmonisch Orkest
van Vlaanderen

Philippe Herreweghe

Philippe Herreweghe is geboren in Gent. Hij studeerde piano bij Marchel Gazelle aan het
plaatselijke conservatorium. Later studeerde hij geneeskunde en psychiatrie. In 1975
behaalde hij zijn diploma. Intussen had Herreweghe het Collegium Vocale van Gent opgericht. Nicolaus Hamoncourt en Gustav Leonhardt merkten hen op. De stichting van de
Chapelle Royale in 1977 en die van het Ensemble Vocal Européen lieten hem toe een
repertoire te exploreren dat zich uitstrekt van de Renaissance tot de hedendaagse muziek.
Philippe Herreweghe dirigeert "historische"
orkesten met authentieke instrumenten zoals de
Chapelle Royale, het Concerto Kffln, de
Hannover Band, The Orchestra of the Age of
Enlightenment en het Freiburger Barockorchester. Maar hij leidt ook "moderne" formaties zoals het Scottish Chamber Orchestra, her
Orchestre de l'Opéra de Lyon, het Concert
gebouworkest, het Rotterdams Philharmonisch
Orkest, het orkest van de NDR en de Berliner
Pliilharmoniker.
Een voorlopig hoogtepunt in Herreweghes carrière is ongetwijfeld de uitvoering in Wenen van
Bachs Johannespassie met zijn eigen Collegium
Vocale en de Wiener Philharrnoniker. Samen
met George Benjamin is Philippe Herreweghe
ccrsie gastdirigent van het Ensemble 1\,4usique
Oblique. In 1982 werd hij artistiek directeur
van her Institut de Musique Ancienne de
SdillleS. In samenwerking met het Théátre des
Champs-Elysées richtte hij in 1991 het
Orchestre des Champs-Elysées op, dat zich specialiseert in het repertoire van de eerste helft
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van de 19de eeuw. In 1992 riep het Syndicat de la Critique Dramatique et Musicale
Herreweghe uit tot "Muzikale Persoonlijkheid van het Jaar".
In juni 1994 dirigeerde Philippe Herreweghe voor het eerst het Koninklijk Filharmonisch
Orkest van Vlaanderen in drie zeer gewaardeerde concerten in de Bourlaschouwburg. Op
het programma stond muziek van Mozart tot Weili. In 1996 leidde hij in deSingel
Mahlers Lied von der Erde. Kort daarop ging hij van start met een Brucicner-integrale die
over meerdere jaren is gespreid. In september van dit jaar wordt Herreweghes samenwerking met het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen nog intenser: hij neemt
dan de functie van muziekdirecteur op zich.
Herreweghes discografie is even uitgebreid als gevarieerd. Een speciale vermelding verdienen de Mis in c en het Requiem van Mozart, Ein deutsches Requiem van Brahms, de Missa
solemnis van van Beethoven, Mendelssohns Paulus en Ein Sommernachtstraum. Van
Schumann nam Herreweghe het Pianoconcerto met Andreas Staier, het Celloconcerto met
Christophe Coin en de Tweede en Vierde Symfonie op. Voorts dirigeert hij L' enfance du
Christ en Les Nuits d'Eté van Berlioz voor cd-opnamen.

Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen

In 1957 erkenden de Belgische regering, de Provincie Antwerpen en de stad de Philharmonie van Antwerpen, in 1955 ontstaan op privé-initiatief, als officieel orkest. In
1985 breidde men het orkest uit tot zesennegentig musici en kreeg het de naam Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen.
Emil Tchakarov was de eerste chef-dirigent van het vernieuwde ensemble. Hij werd opgevolgd door Gnter Neuhold in 1986, Muhai Tang in 1991 en Grant Llewellyn in 1995.
Vanaf september 1998 bekleedt Philippe Herreweghe de functie van muziekdirecteur.
Tegelijk doet het orkest een beroep op twee permanente gastdirigenten, Peter Rundel en
Walter Weller, zodat een groot deel van het repertoire in feite is toevertrouwd aan een
triumviraat.
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Tal van beroemde dirigenten en solisten verleenden hun medewerking aan de concertreeksen die het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen vanaf 1985 in Antwerpen organiseert. De programmering in de Koningin Elizabethzaal spitst zich vooral toe
op de grote bladzijden uit de muziekgeschiedenis. Hiervoor doet men een beroep op topsolisten en -dirigenten. Na de voltooiing van deSingel startte daar in de Blauwe Zaal een
tweede reeks met een meer gedurfd karakter: naast het hedendaagse repertoire komt er
het minder bekende klassieke werk aan bod. Sinds de restauratie van de Bourlaschouwburg in 1993 verzorgt het orkest ook daar concerten en mini-cycli.
Als Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen treedt het Koninklijk Filharmonisch Orkest
veelvuldig op in het buitenland. Het doet geregeld de grote Nederlandse steden aan en
ondernam concertreizen naar Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Groot-Brittannië,
Spanje en Japan. Het orkest speelde er in prestigieuze zalen als de Londense Royal
Festival Hall, het Musikverein in Wenen, het GroBes Festspielhaus in Salzburg, de
Mnchense Philharmonie, de Alte Oper in Frankfurt, het Parijse Théátre des ChampsElysées en het Concertgebouw in Amsterdam. In het najaar van 1993 verzorgde het
Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen de integrale uitvoering van Carl Orffs
Trionfi-trilogie in München en in Frankfurt. Begin 1995 verscheen de live-opname op cd
bij Wergo. Naxos bracht opnamen uit met werk van Peter Benoit, August de Boeck, Jef
Maes en Joseph Ryelandt. De Belgische muziekpers bekroonde in 1996 de cd-opname van
het integrale symfonische werk van Luc Brewaeys, uitgebracht door het label Cypres, met
een Caeciliaprijs. De opname van Karel Goeyvaerts' Aquarius voor Megadisc kreeg in
1998 de Snepvangersprijs.
In september 1994 vatte het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen het plan
op om gedurende een langere periode intensief samen te werken met één componist. De
eerste "composer in residence" werd Gija Kantsjeli. Het oeuvre van de Georgiër kreeg een
belangrijke plaats in de programmering. Als klap op de vuurpijl creëerde Mstislav
Rostropovitsj in februari 1996 Simi, het celloconcerto dat Kantsjeli in opdracht van het
Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen schreef. Onder leiding van Djansug
Kakhidze namen Rostropovitsj en orkest ook dit concerto op. De cd verschijnt in de loop
van 1998 bij ECM. Vorig seizoen volgde de Brit Robin Holloway Kantsjeli op als huiscomponist. Van Holloway speelt het orkest op vrijdag 9 oktober 1998 in deSingel het
opdrachtwerk Scenes from Antwerp. Vanaf september 1998 neemt de Finse componist
Magnus Lindberg de fakkel van Holloway over.
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Programma
Anton Bruckner (1824-1896)

Symfonie nr. 8 in c (versie Robert Haas)
Allegro moderato
Scherzo: Allegro moderato
Adagio (Feierlich langsam, doch nicht schleppend)
Finale (Feierlich, nicht schnell)

Meer toelichtingen bij dit concert vindt u in de programmabrochure van het Koninklijk
Filharmonisch Orkest van Vlaanderen.
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Flamenco Festival
Ginesa Ortega
Flamencoschool
Semilla Flamenca
Ivo Hermans

zang

Zondag 6- Zondag 13
september 1998

zang
en dans
lezing

Zuiderpershuis
In samenwerking met het
Wereldculturencentrum

Ginesa Ortega

Flamencozangeres Ginesa Ortega werd in Frankrijk geboren, maar ze is Catalaanse. Op
haar twaalfde begon ze met zingen. De flamenco liet haar niet meer los. Ortega nam deel
aan de voornaamste festivals, trad ontelbare keren op en sleepte enkele belangrijke prijzen in de wacht. In 1988 maakte ze haar cd-debuut met Suspiro Gitano.
Sindsdien doorzwom ze tal van experimentele watertjes. Ortega heeft namelijk ook belangstelling voor de wisselwerking tussen flamenco en andere genres. Met Iberia, een zogenaamde "flamenco fusion" groep, was ze te horen tijdens jazzfestivals in Frankrijk, Duitsland en
Denemarken. Ze stond er naast beroemdheden als Chick Correa en John McLaughlin.
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Dat de zangeres ook interesse koestert voor elektronische experimenten blijkt uit haar
samenwerking met het muziekensemble van de avant-garde theatergroep La Fura dels
Baus. Ze nam deel aan de Europese tournee van La Fura en werkte mee aan de muziek bij
het programma Noun. Noun kreeg onder meer de prijs van de Crftica Teatral en de prijs
Premio de Cultura Ciutat de Barcelona.
In 1990 nam Ginesa Ortega deel aan de eerste opname van de originele versie van
Manuel de Falla's El amor brujo uit 1915 met het Orquesta del Teatre Lliure onder leiding
van Josep Pons. De plaat kende een internationaal succes. Ortega werd zowat overal ter
wereld uitgenodigd voor uitvoeringen van El amor brujo. Haar voortgezette samenwerking
met het Orquesta del Teatre Lliure leidde in 1993 tot de opname van een cd met de
Canciones espatioles antiguas van Federico Garcfa Lorca.
Aan welk genre Ortega zich ook waagt, ze houdt haar artistieke persoonlijkheid intact: ze
is een blijft een flamenco "cantaora", die voor alles de "duende" nastreeft. Met haar soloalbum Siento van 1997 knoopt Ginesa Ortega aan bij de puurste flamencotraditie. Toch
behoort ze niet tot degenen die iedere verandering afwijzen. Flamenco puro of flamenco
nuevo: de zangeres wil vooral zichzelf blijven. Met een open geest en met respect voor de
grote meesters creëert ze haar eigen, hedendaagse flamenco. Samen met haar groep verkent ze de expressieve en emotionele aspecten van het genre. Haar warme stem en ongelooflijke présence maken haar tot een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de
jonge generatie die de flamenco nieuwe impulsen geeft.
Flamencoschool Semilla Flamenca

Semilla Flamenca - letterlijk: "flamencozaad" - is een van de beroemdste flamencoscholen
van Spanje, gevestigd in Jerez de la Frontera, dat met Sevilla en Cádiz de "gouden driehoek" van de flamenco vormt. Het gaat om een groep jonge dansers en danseressen van
zeven tot zeventien jaar onder leiding van danspedagoge Ana Marfa López. De meisjes en
jongens zingen en dansen de flamenco op adembenemende wijze. López heeft een neus
voor talent. De jonge artiesten blinken uit door hun maturiteit en authenticiteit. Zij vormen de spits van de flamencogeneratie in wording. Semilla Flamenca trad vaak op buiten
Spanje, onder meer in Frankrijk, wat leidde tot persoonlijke felicitaties van de voormalige
minister van cultuur, Jack Lang. Er kwamen ook uitnodigingen uit Japan, de Verenigde
Staten en Duitsland.
Tijdens de optredens van Semilla Flamenco in het Zuiderpershuis maakt u kennis met
vier leerlingen, begeleid door twee gitaristen en een zanger. Onder leiding van Ana Marfa
López geven twee leerlingen, één gitarist en de zanger een week lang workshops.
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Programma
7ondag, 6 ocptembei,

15 u.

lezing door Ivo Hermans
Duende, een bericht over Andalucia, flamenco en zigeuners

Dinsdag, 8 september,

19 - 21 u.

Semilla Flamenca
workshop

Woensdag, 9 september,

19 - 21 u.

Semilld Flamenca
workshop

Donderdag, 10 september,

19 - 21 u.

Semilla Flamenca
workshop

Vrijdag, 11 september,

19 - 21 u.

Semilla Flamenca
workshop

Vrijdag, 11 september,

20.30 u.

Ginesa Ortega
concert

Zaterdag, 12 september,

12 - 14 u.

Semilla Flamenca
workshop

Zaterdag, 12 september,

20.30 u.

Semilla Flamenca
concei tvuui stelling

(..Indag, 18 septeriibel,

12

II

Semilla Hamenca
repetitie, open les & presentatie

Zondag, 13 september,

19 u.

Semilla Flamenca & gast
concertvoorstelling
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Duende, een bericht over Andalucía, flamenco en zigeuners

Kunsthistoricus Ivo Hermans heeft net zijn eerste boek uit. Duende, een bericht over
Andalucia, flamenco en zigeuners komt tegemoet aan de nieuwsgierigheid van hen die op
verkenning gaan naar de weidse muzikale ritus uit Andalucía. Ivo Hermans gidst ons door
de geschiedenis, stijlen en meesters van de flamenco en naar de plaatsen waar die flamenco nog puur gespeeld en gehoord wordt.
Na de lezing is er een juerga, een klein Spaans feest, met natuurlijk paella en de zangergitarist Carlos Robledo. Inschrijven is noodzakelijk.
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Koninklijk Filharmonisch Orkest van
Vlaanderen
David Atherton

dirigent

Catherine Cantin

fluit

Vrijdag, 18 september 1998, 20 u.
deSingel, Blauwe Zaal
In samenwerking met het
Koninklijk Filharmonisch Orkest
van Vlaanderen & deSingel

David Atherton

David Atherton studeerde muziek aan de universiteit van Cambridge. Als student dirigeerde hij enkele opera's. Zo vestigde hij de aandacht van leidinggevende muziekcritici op
zichzelf. In 1967 vroeg Sir Georg Solti hem lid te worden van de muzikale staf van het
Royal Opera House in Londen. Op zijn vierentwintigste debuteerde Atherton in Covent
Garden. Hij was de jongste dirigent die er ooit aantrad. Atherton bleef twaalf jaar bij de
Royal Opera en leidde er meer dan honderdvijftig uitvoeringen. Gezelschap en dirigent
oogstten zelfs succes in de Scala van Milaan. Vandaag treedt Atherton geregeld op als
gastdirigent in de Royal Opera, onder meer voor nieuwe producties van opera's van
Ravel, Stravinski en Meyerbeer. Bij de Canadian Opera dirigeerde hij onlangs een nieuwe
productie van Wozzeck. In de English National Opera leidde hij onder meer Turandot, De
liefde tot de drie sinaasappelen, Der Rosenkavalier, Peter Grimes en Billy Budd. De erg succesvolle productie van Dood in Venetië in de Newyorkse Metropolitan Opera leidde tot een
contract voor Il barbiere di Siviglia, Peter Grimes en een nieuwe Ein Sommernachtstraum.
In 1967 behoorde David Atherton tot de stichters van de London Sinfonietta. Dit ensemble groeide uit tot een van de belangrijkste kamerorkesten van de wereld. Als muziekdirecteur creëerde Atherton met de Sinfonietta menig hedendaags werk. Er kwamen ook
platen met composities van Schënberg, Janacek en Weill. Met zijn cd's sleepte Atherton
een Edison Award, verscheidene nominaties voor een Grammy en de felbegeerde Grand
Prix du Disque in de wacht. Hij ontving ook Sergei
Koussevitsky's Critic's Award en de Caeciliaprijs.
Athertons opname van Michael Tippetts opera King
Priam werd bekroond met de International Record
Critics' Award, algemeen beschouwd als de belangrijkste internationale onderscheiding voor een plaat.
In zijn recente autobiografie schreef Tippett trouwens: "Atherton is een geniale dirigent".
Atherton is geregeld te gast in de Verenigde Staten.
Onlangs opende hij in Tsjechië het Praags
Lentefestival. In Duitsland dirigeerde hij de Berliner
H erf stconcerten
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Philharmoniker in het openingsconcert van het festival van Berlijn. Van 1980 tot 1987 was
David Atherton muziekdirecteur van het San Diego Symphony Orchestra. Hij reist elke
zomer terug naar Californië om er het in 1989 door hemzelf gestichte Mainly Mozart Festival
te leiden. In de jaren tachtig vervulde hij diverse functies bij het Royal Liverpool
Philharmonic Orchestra en bij diverse orkesten van de BBC. Met de London Sinfonietta,
het London Symphony Orchestra, het BBC Symphony Orchestra en het orkest van het
Royal Opera House bracht hij het volledige werk van Ravel, Stravinski, Webem en Varèse.
Tot vorig jaar was Atherton eerste gastdirigent van het BBC National Orchestra of Wales.
Voorts is hij sinds 1989 muziekdirecteur van het Hong Kong Philharmonic Orchestra. Hij
leidde het in 1995 tijdens een opgemerkte eerste tournee doorheen de Verenigde Staten. Met
hetzelfde orkest nam Atherton voor Virgin/EMI vier cd's op met werk van Stravinski.

Catherine Cantin

Fluitiste Catherine Cantin werd geboren in Calais.
Toen ze acht was, kreeg ze haar eerste fluitlessen. Ze
ging eerst naar het conservatorium van Amiens. In
1975 werd ze studente aan het Conservatoire
National Supérieur de Musique in Parijs. Ze volgde
fluit bij Jean-Pierre Rampal en kamermuziek bij
Christian Lardé. Na korte tijd behaalde Cantin een
eerste prijs. Voordien was ze op haar negentiende (!)
al eerste fluitiste van het orkest van de opera van
Parijs geworden.
Als soliste gaf Catherine Cantin concerten en recitals in de meeste Europese landen, in de
Verenigde Staten en in Japan. Daar trad ze op met onder meer het New Japan Philharmonic
Orchestra en het NHK Symphony Orchestra.
Cantins repertoire reikt van de barok tot heden. Met het orkest van de Parijse Opera nam
ze de fluitconcerti van Mozart op en met het Ensemble á Vent Maurice Bourgue een
bewerking van Die Zauberffite. Daarna kwamen cd's met muziek van Franaix, Roussel,
Tansman, Milhaud en anderen, onder leiding van dirigenten als Pascal Rogé, Michel
Porta', Maurice Bourgue, Amaury Wallez en André Cazalet. Catherine Cantin nam deel
aan het Festival Orlando. Met het Quatuor Orlando speelde ze werk van Ravel, Debussy,
Maurice Emmanuel, Milhaud en Rousse'. Olivier Messiaen droeg aan Rostropovitsj,
Heinz Holliger, Yves Loriod, Myung-Whun Chung en Cantin zijn Concert á Quatre op. In
1994 creëerde ze het mee in de Opéra de la Bastille.

Het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen

Zie biografie p. 248
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Programma
Gustav Mahler (1860-1911)
Totenfeier

Frédéric Van Rossum (°1939)
Concerto voor fluit, opus 56

PAUZE

Gustav Mahler
Adagio uit de Symfonie nr. 10 in fis

Meer toelichtingen bij dit concert vindt u in de programmabrochure van het Koninklijk
Filharmonisch Orkest van Vlaanderen.
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Symfonisch Orkest en
Koor van de Vlaamse Opera
Marc Piollet
Christopher Aiden

muzikale leiding
regie

Dinsdag, 22 september 1998, 20 u.
(première)

Ned Barth
Olga Romanko
Barbara Dever
Mikhail Dawidoff/
Bruno Sebastian
Tomas Tomasson
Corinne Romijn
Eric Raes

II Conte di Luna
Leonora
Azucena

24, 26 & 29 september 1998, 20 u.

Manrico
Ferrando
Ines
Ruiz

Paul Steinberg
Patricia Collins
Peter Burian

decor en kostuums
belichting
koordirigent

2 & 7 oktober 1998, 20 u.
4 oktober 1998, 15 u.
De Vlaamse Opera
In samenwerking met
de Vlaamse Opera

Marc Piollet

De Franse dirigent Marc Piollet bekwaamde zich aan de Berlijnse Hochschule der Kiinste
in de compositieleer en orkestdirectie. Zijn talent bleek duidelijk en men vertrouwde hem
de leiding van de operaproducties van de Hochschule toe. Tegelijk volgde Piollet meestercursussen met aansluitende assistentie-opdrachten bij John Eliot Gardiner, Michael
Gielen, Lothar Zagrosek, Klaus Peter Flor en Kurt Masur. Bovendien ontfermde hij zich
over tal van jeugdorkesten en was hij eerste "Kapellmeister" van het Brandenburgertheater en muzikaal leider van het Berlijnse Sibeliusorkest. Als gastdirigent in het
Opemtheater Senftenberg en de Berliner Kammeroper kreeg hij de kans om een breed
lyrisch repertoire op te bouwen. Het grote succes van een tournee met het Sibeliusorkest
door Israël lag aan de basis van Piollets doorbraak in Duitsland.
Piollet dirigeerde de symfonische radio-orkesten van Frankfurt am Main, de Dresdner
Philharmoniker, de Kammerphilharmonie der Mitteldeutschen Rundfunks en de Neue
Brandenburger Philharmonie. Van 1993 tot 1995 leidde hij geregeld het Orchestre
National de Lille. In 1995 eindigde hij als enige prijswinnaar in het dirigentenforum van
de Duitse Muziekraad. Van 1993 tot 1997 was Marc Piollet Kapellmeister van het
Philharmonisches Staatsorchester van Halle, waar hij grote symfonische producties leidde. In die periode was hij tevens gastdirigent van de Nrnberger Symphoniker en de
Opera van Kiel. Vanaf het seizoen 1997-1998 is hij vast verbonden aan het Staatstheater
van Kassel.
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Christopher Alden

Regisseur Christopher Alden werd geboren in een Newyorkse theaterfamilie. Hij startte
met zijn opleiding aan de Riverdale Country School en studeerde literatuur aan de universiteit van Pennsylvania. Als assistent-regisseur trad hij op tijdens het New York
Festival en bij diverse operagezelschappen. Als co-directeur en leraar aan de opera-afdeling van de Academy in New York regisseerde hij een gunstig onthaalde Dido and Aeneas
van Purcell en Offenbachs La Vie Parisienne.
Alden werkte jarenlang samen met de bekende regisseur Jean-Pierre Ponnelle. Hij assisteerde bij de productie van La Bohème in de Houston Grand Opera en studeerde de herneming in, zowel in Houston zelf, als voor de Los Angeles Music Center Opera in 1987.
Hij werkte ook met Ponnelle aan de regie van Offenbachs Les Contes d'Hoffmann voor de
Opéra Comique in Parijs en de Salzburger Festspiele. Zelf regisseerde Alden Les Contes
d'Hoffmann in 1996 in de San Francisco Opera.
In 1990 debuteerde Alden in de Parijse Opéra Comique met Bizets drieluik Djamileh, Le
Docteur miracle en Don Procopio en in de San Francisco Opera met de Amerikaanse première van Reimanns Gespenster Sonate. Tijdens het seizoen 1990-1991 realiseerde hij
onder meer Coplands Holy Blood and Crescent Moon en Cosi fan tutte van Mozart in de
Forth Worth Opera, Massenets La Navarraise en Djamileh van Bizet voor de Connecticut
Grand Opera. Daarna volgde een nieuwe Don Giovanni in de opera van Seattle. In 19911992 regisseerde Alden The Beggar's Opera in de
Sgnra Fe Opera. Pers en publiek bejubelden datzelfde seizoen zijn enscenering van Mozarts drie
da Ponte-opera's in de Orchrstra Hall met her
Chicago Symphony Orchestra onder leiding van
Barenboim. Ook Offenbachs Barbe-Bleu door de
Long Beach Opera en de succesrijke Amerikaanse première van Henzes Das Verratene Meer
in San Francisco droegen veel bij tot zijn reputatie. In het seizoen 1992-1993 volgden ensceneringen van Monteverdi's L'Orfeo voor de Long
Beach opera, Chabriers L'Etoite inI2Opéra
Frarwais de New York en Opera Zuid in
Nederland. In 1994-1995 maakte Alden
Idomeneo voor het Grand Thé'á'tre de Genève en
Cavalleria Rusticarta en I Pagliacci voor de New
Israeli Opera in Tel Aviv. Beide laatste producties
werden in 1997 hernomen in Israël en in
Nederland.
In Amerika volgden de wereldpremière van
Harvey Milk in de Houston Grand Opera en de
New York City Opera, Rossini's IlTurco in Italia
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in de Long Beach Opera en Orphée aux Enfers in de Opera Francais de New York. Tijdens
het seizoen 1995-1996 regisseerde Alden Madarna Butterfly in de New Israeli Opera, Der
fliegende Hollander bij de Canadian Opera Company en Faust van Gounod voor de Welsh
National Opera. Er kwam een herneming van de Welshe Turandot-productie in de
English National Opera en in de Scottish Opera. Voor de Newyorkse Opéra Francais
ensceneerde Alden Poulencs Les Mamelles de Tirésias. In 1996-1997 volgden hernemingen
van Harvey Milk en van Rossini's L'Italiana in Algeni voor de Glimmerglass Opera en de
New York City Opera.
Het voorbije seizoen, 1997-1998, regisseerde Alden Lucia di Lammermoor bij de Boston
Lyric Opera Company en La Cenerentola in de Minnesota Opera. Voor 1998-1999 staan
Peter Grimes, Madama Butterfly en La Traviata op zijn programma. Bovendien maakt
Alden zijn regiedebuut in de Vlaamse Opera met Verdi's Ii Trovatore.
Ned Barth
De Amerikaanse bariton Ned Barth studeerde aan de Manhattan School of Music. Hij
volgde er onder meer master classes bij Birgit Nilsson. In 1989 kreeg hij als enige bariton
een onderscheiding in de Metropolitan Opera National Auditions. Barth was als operaen concertzanger te gast in Amerika en Europa, van het Newyorkse Lincoln Center tot
Boedapest en van het Santa Fe Opera Festival tot de opera's van Dresden, Karlsruhe,
Bern en Marseille.
Zijn repertoire omvat meer dan veertig hoofdrollen, vooral van Verdi-opera's. Barth oogstte succes
als Rc.nato in [in Ballo in Maschera, de Conte di
Luna in Il Trovatot e, de titelrol in Nabucco, Ford in
Falstaff, Germont in La Traviata, Carlos in La
Forza del Destino en Jago in Otello.
Ned13arth maakt ook carrière als concertzanger.
Hij zingt liederen van Beethoven, Schubert,
Strauss, Ravel, Dupare, Poillene, Charles I V eb er r
Virgil Thomson. Hij werkte samen met dirigenten
als James Conlon, Edo de Waart, Thomas Fulton,
Peter Maag, Rico S2ceani, Stefan Sultesz, Silvio
Var v is() en Michelangelo Vel tri.
Barth zet zijn verovering van Europa voort met
zijn vertolking van Mahlers lies Knaben
Wunderhorn onder leiding van James Conlon en
met de nieuwe Keulse Falstaff productie van
Robert Carsen. In de Vlaamse Opera was Barth al
te horen in concertuitvoeringen van Puccini's
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Edgar en La Rondine, en van Brittens War Requiem. Hij zong Ford in Falstaff, Marcello in
La Bohème, de titelrol in Jevgenij One gin en Aeneas in Dido and Aeneas van Purcell.
Onlangs debuteerde hij als Scarpia in Tosca onder leiding van Rico Saccani, met wie
Barth binnenkort ook Italiaanse opera-aria's opneemt. Andere cd's waaraan hij meewerkte, zijn die van Simon Boccanegra onder leiding van Michelangelo Veltri en van Wolfgang
Rihms 0 Natte met ainther Neuhold.
Olga Romanko

De Russische sopraan Olga Romanko studeerde aan het Gnessin Conservatorium in
Moskou. Zij nam deel aan zangwedstrijden in haar geboortestad en in Rio de Janeiro,
Toulouse, Parma en op Sicilië. Zij debuteerde in Moskou in Le Nozze di Figaro en La
Bohème. Daarna was Romanko in Sofia te gast in Ernani en in Praag in La Traviata. Sinds
1988 is zij geregeld te horen in opera's in Italië, Zwitserland, Spanje, Duitsland en
Engeland. In 1992 kreeg ze in Italië de Volpi-prijs.
Olga Romanko legt zich toe op het Italiaanse repertoire. Zij zingt de grote sopraanpartijen
in Norma, Ernani, J érusalem, Ii Trovatore, Un Ballo in Maschera, La Forza del Destino, Aida,
Otello, Falstaff, Madama Butterfly, Turandot, La Bohème en Pagliacci. Ook Rusalka en
Jevgenij Onegin staan op haar palmares. Occasioneel waagt Romanko zich aan het Franse
repertoire. Ook als titelheldin uit Glucks Armide genoot zij veel bijval. De sopraan oogstte triomfen in de opera's van Berlijn, Stuttgart,
München, Hamburg, Wiesbaden, Bazel, Zürich,
Bergen, Reykjavik, Verona, Tui iin, Parma,
Florence, Rome, Santander, Barcelona, Covent
Garden en Rotterdam.
Als concertzangeres zingt Romanko een uitgebreid repertoire. Ze gaf vele recitals en werkte
mee aan uitvoeringen van Beethovens Missa
Solemnis, het Stabat Mater van Rossini en Verdi's
Requiem. De zangeres nam heel wat cd's op, waaronder Suor Angelica met Mirella Freni, 11
Trovatore, Un Ballo in Maschera en Aida. Zij nam
ook Verdi's Requiem op en een cd met opera-aria's
van Bellini, Mozart en Verdi.
Als belangrijkste zangeres van het kamerensemble van het Bolsjoitheater zet Olga Romanko zich
in voor de hedendaagse Russische muziek. In de
Vlaamse Opera was zij reeds te horen tijdens een
concert met Le Poème de l'Amour et de la Mer van
Chausson.
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Barbara Dever

Sinds haar sensationele vertolking van Amnei is in
Verdi's Aida in de Newyorkse Metropolitan Opera
in 1994 wordt mezzosopraan Barbara Dever veel
gevraagd voor opera's en concerten. Tijdens een
tournee door Japan met James Levine zong ze
Fricka in Die Walkiire. Haar internationale debuut
maakte ze al in 1990 als Herodias in Strauss'
Salome in de Opera Nacional in Mexico City.
Tijdens het seizoen 1993-1994 zong Dever onder
meui Azucena in II lrovatore in de Cincinnati
Opera en Klytemnestra in Strauss' Elektra in
Mexico City. In januari 1994 trad ze met Luciano
Pavarotti op tijdens een concert in het Lincoln
Center met aria's uit Aida. I Iet jaar daarop vertolkte de zangeres Azucena met het Israel Philharmonie Orchestra, waarmee ze ook meewerkte
aan een uitvoering van Verdi's Requiem. In de loop
van het seizoen 1995-1996 zong ze in de Metropolitan de rollen van Amneris, Herodias en Iilrica
in Vn Ballo in Maschera. Dever verzorgde ook
diverse concerten. In 1996 en 1997 werkte ze in de Deutsche Oper in Berlijn en in de
Arena van Verona. Met het Israel Philharmonic Orchestra onder leiding van Zubin
Mehta was de zangeres te horen in Beethovens Missa Solemnis en Messiah van Handel en
als Adalgisa in Bellini's Norma.
Het voorbije seizoen, 1997-1998, trad Dever naast Placido Domingo op in Saint-Saëns'
Samson et Dalila. Tijdens een galavoorstelling van Aida ter gelegenheid van de heropening
van het Teatro Massimo in Palermo, waaraan ook Pavarotti meewerkte, zong ze Amneris.
Ze was in de Missa Solemnis onder leiding van Zubin Mehta te horen tijdens de Maggio
Musicale in Florence. In de Metropolitan vertolkte Barbara Dever opnieuw Azucena en
prinses Eboli in Don Carlo. Volgend seizoen is ze in de Vlaamse Opera te horen als
Azucena en als prinses Eboli in de Weense Staatsopera.

Mikhail Dawidoff

Tenor Milchail Dawidoff werd geboren in Moskou. Hij volgde zang aan de Russische
Academie en toneel bij professor Bochkareva. In 1987 engageerde Moskonzert hem. Twee
jaar later volgde het Stanislavskitheater. Vanaf 1991 was hij in het Bolsjoitheater te
horen als Alfredo in La Traviata, Lensky in Jevgenij Onegin, Vladimir in Koning Igor en
Riccardo in (in Ballo in Maschera. In 1994 won Dawidoff de Tsjaikovskiwedstrijd.
Datzelfde jaar debuteerde hij als gast in het Stadttheater van Luzem als Don José in
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Carmen. Nog in Luzern vertolkte hij met veel succes Don Carlos, Pedro en Canio.
Sindsdien zong Dawidoff in de opera's van Berlijn, Sankt Gallen, Helsinki, Rouen, Essen,
Wiesbaden, Dortmund en Bazel. Zijn repertoire omvat ook de Jonge Zigeuner in Aleko,
graaf Vaudemont in Jolanthe, Pinkerton in Madama Butterfly en Calaf in Turandot. In 1998
was hij in Essen te horen als Radames in Aida en als Don José in Carmen. Als concertzanger trad Michail Dawidoff op in Japan en in Europa.
Bruno Sebastian

De Italiaanse tenor Bruno Sebastian begon zijn studies aan het conservatorium van
Udine. Hij studeerde er piano, orkestdirectie en compositie. Daarna ging hij in de leer bij
Mario del Monaco. Sebastians carrière begon in Firenze aan de Maggio Musicale, waar hij
Arnold° vertolkte in Guillaume Tell onder leiding van Riccardo Muti. Engagementen in
belangrijke theaters volgden. Sabastian zong in de Scala van Milaan, de Wiener en de
Berliner Staatsoper en in de operahuizen van Rome, Hamburg, Keulen, Amsterdam,
Barcelona, Sint-Petersburg, Praag en Athene. In oktober 1986 debuteerde Bruno
Sebastian in de Metropolitan Opera in New York als Radamès in Aida en Cavaradossi in
Tosca onder leiding van Nello Santi. Nadien volgden Manon Lescaut in Palm Beach, Un
Ballo in Maschera in Chicago, Il Trovatore in Boston en Otello in Seattle. Als Otello was
Sebastian ook te horen in Buenos Aires, Catania, Barcelona, Stuttgart, Dresden, Berlijn,
Moskou en in het Kirov-Theater van Sint Petersburg. Als Manrico in 11 Trovatore oogstte
hij eveneens veel succes, onder meer in de Metropolitan en in de Wiener Staatsoper.
Paul Steinberg

De Newyorkse scenograaf Paul Steinberg studeerde aan de Central School of Art in
Londen. Hij ontwierp decors en kostuums voor meer dan dertig producties. Tot de voornaamste behoren I vespri Siciliani en Das Verratene Meer voor de San Francisco Opera,
Cavalleria Rusticana en I Pagliacci in de New Israeli Opera, Djamileh, Le Docteur Miracle en
Don Procopio voor de Opéra Comique van Parijs en de Mozart/da Ponte-cyclus met
Daniel Barenboim en het Chicago Symphony Orchestra. Daarna volgden Ariadne auf
N axos, 11 Ritomo d' Ulisse in Patria en Die Entfhrung aus dem Serail voor de Long Beach
Opera, Le Comte Ory in de New York City Opera, The Beggars Opera voor de Santa Fe
Opera en L'Etoile voor Opera Zuid.
Recente opdrachten waren Turandot in de Welsh National Opera, Idomeneo in het Grand
Théátre de Genève, Rubinsteins The Demon voor de Wexford Opera, Harvey Milk in de
New York City Opera en Brittens Paul Bunyan voor het Glimmerglass Opera Festival.
Paul Steinberg kreeg talrijke prijzen, waaronder de Prix de Rome van de American
Academy in Rome. Met Robert Carsen werkte hij in het verleden samen aan producties
als Lohengrin in het Grand Théátre de Genève, Madarna Butterfly en La Fanciulla del West
in De Vlaamse Opera en Falstaff in de Oper
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Peter Burian

Koorleider Peter Burian is geboren in Wenen. Hij studeerde piano en zang aan de
Hochschule fQr Musik. Tegelijk studeerde hij Engelse taal- en letterkunde aan de universiteit. In 1973 stichtte hij zijn eigen kamerkoor. Twee jaar later werd hij dirigent van de
Wiener Sngerknaben, waarmee hij concertreizen door Europa, de Verenigde Staten en
Canada ondernam. Vanaf 1979 was hij plaatsvervangend koordirigent in het Mannheimse
Nationaltheater. In 1981 werd hij koordirigent in Augsburg en trad hij op als gastdirigent
in München.
In 1984 nodigde Sir Colin Davis Peter Burian uit om koordirigent te worden van de
Royal Opera in Covent Garden. Burian werkte er samen met dirigenten als Carlos
Kleiber, Sir Georg Solti en Christoph von Dohnanyi. Twee jaar later nam hij de leiding
van het Pro Musicakoor op zich. In 1987 was hij verbonden aan de Music Centre Opera
in Los Angeles. Daar werkte hij samen met Placido Domingo. Het jaar daarop stond hij
aan het hoofd van het zomerfestival van Bregenz. Hij was er verantwoordelijk voor de
voorbereiding van alle koren. Omstreeks deze tijd vroeg Gerard Mortier Burian het nieuwe koor van de Vlaamse Opera te vormen en te leiden. Peter Burian bleef tot in 1991
koordirigent van de Vlaamse Opera. Daarna werd hij eerste koordirecteur van de Weense
Staatsopera. Sinds 1990 was hij dat al bij de Salzburger Festspiele. In 1995 gasteerde
Burian bij het Groot Omroepkoor van de Nederlandse Radio met de Gurrelieder van
Amold Schiinberg. Burian is ook componist.
Peter Burian is nog steeds actief als pianist. Hij begeleidt liedrecitals en voert kamermuziek uit. Voorts is hij gastdirigent bij het Philharmonia Chorus te Londen. In 1997 was hij
te gast in de opera van Praag met Lohengrin. Het jaar daarop dirigeerde hij het koor van
het Bolsjoitheater in Moskou. Sinds het begin van het seizoen 1997-1998 is Peter Burian
opnieuw koorleider van de Vlaamse Opera.

Het Koor van de Vlaamse Opera

Het Koor van de Vlaamse Opera is even oud als de opera zelf: tien jaar. Na audities koos
een internationale jury Belgische en buitenlandse zangers. Onder leiding van Peter
Burian, de eerste koorleider, groeide het koor uit tot een schitterend ensemble, dat zowel
bij concerten als in het theater prachtige prestaties levert. Dit resulteerde onder andere in
de opname van Haydns Die Jahreszeiten met La Petite Bande onder leiding van Sigiswald
Kuij ken.
De Brit Simon Halsey, één van de toonaangevende dirigenten van zijn generatie, richtte
op verzoek van dirigent Simon Rattle het City of Birmingham Symphony Chorus op. In
1991 engageerde intendant Marc Clémeur hem voor het koor van de Vlaamse Opera.
Halsey dirigeerde het Symfonisch Orkest en Koor van de Vlaamse Opera in een memorabele uitvoering van het War Requiem van Benjamin Britten in 1994.

Herfstconcerten

dinsdag 22 september 19981 265

Van het seizoen 1994-1995 tot en met het seizoen 1996-1997 leidde de Britse koordirigent en pianist Andrew Wise het Koor van de Vlaamse Opera. Wise bouwde zijn reputatie vooral op in Nederland. Hij was verbonden aan de Nederlandse Opera en aan de
Nederlandse Reisopera. Als dirigent en als pianist maakte hij verscheidene radio- en televisieopnamen. Onder leiding van Wise zette het Koor van de Vlaamse Opera prestaties
neer als het Requiem van Verdi, de Walpurgisnacht van Mendelssohn en de operaproducties Lohengrin, Otello, La Forza del Destino, Parsifal, King Priam, Rienzi, en Tannhauser - om
er maar enkele te noemen.
Sinds het begin van dit seizoen staat Peter Burian opnieuw aan het hoofd van het Koor
van de Vlaamse Opera. Na een tijd als dirigent van het koor van de Weense Staatsopera
besloot hij naar Vlaanderen terug te keren om een nieuwe impuls te geven aan de formatie die hij eertijds samenstelde. Dat er sinds zijn terugkeer een nieuwe wind waait, was al
te horen tijdens het openingsconcert van het voorbije seizoen met Die Scbpfung en ook
in Billy Budd en Cendrillon. Peter Burian wil zijn koor profileren buiten de opera. Daarom
is hij van plan af en toe elders te concerteren met een gedeeltelijke of volledige bezetting.
Symfonisch Orkest van de Vlaamse Opera

Zie biografie p. 244

Programma
Giuseppe Verdi (1813-1901)
II Trovatore

De overige teksten en toelichtingen bij het programma vindt u in de programmabrochure
van de Vlaamse Opera.
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II Fondamento
Paul Dombrecht

dirigent

Monika Frimmer
Beat Duddeck
lan Honeyman
Peter Kooij

sopraansolo
altsolo
tenorsolo
bassolo

Donderdag, 24 september 1998, 20 u.
Sint-Pauluskerk
In samenwerking met II Fondamento

Klaar Pannier
sopraan
sopraan
Ann Engels
Dominique Van Sande sopraan
sopraan
Greet Theuns
Els Spanhove
alt
Martine Van De Voorde alt
Marion Kreike
alt
alt
Nele Minten
tenor
Werner Trio
tenor
Chris Van Den Bempt
tenor
Kobe Baeyens
Paul Foubert
tenor
Dirk Snellings
bas
bas
Lieven Termont
bas
Luc Laurent
Walter Van Der Ven
bas
Dirk Vandaele
Marianne Herssens
Marleen Vandaele
An Van Laethem
Michyo Kondo
Bernadette Bracke
Johan Van Aken
Nooi Strynckx
Blai Justo
Marc Claes
Hans De Volder
Kaat De Cock
Thomas Luks
Jan Bontinck
Eric Mathot
Guy Penson
Griet Cornelis
Vinciane Baudhuin
Igor Bettens
Wim Becu
Harry Ries
Simen Van Mechelen
Alain Deryckere
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viool
viool
viool
viool
viool
viool
viool
viool
viool
altviool
altviool
altviool
cello
cello
contrabas
orgel
hobo
hobo
chalumeau
trombone
trombone
trombone
fagot
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Paul Dombrecht

In 1972 behaalde Paul Dombrecht een hoger diploma hobo en kamermuziek aan het Koninklijk
Conservatorium van Brussel. Vervolgens legde hij
zich als autodidact toe op de studie van historische
instrumenten. In deze periode ontstond het
Parnassus-ensemble, waarvan ook Barthold
Kuijken, Oswald Van Olmen, Johan Huys en
Richte van der Meer deel uitmaakten. Dombrechts
reputatie opende vele deuren. Zowat overal in
Europa musiceerde hij met de meest vooraanstaande musici en barokorkesten. Hij maakte geruime
lijd deel uit van La Petite Bande. Op het einde van
1989 richtte Dombrecht zijn eigen barokorkest en
vocaal ensemble 11 Fondamento op.
Dombrecht verdiept zich ook in de uitvoering van muziek uit de 19de eeuw op authentieke instrumenten. Samen met Jos Van Immerseel nam hij bij Accent onder meer de
Romances van Robert Schumann op. Hij is ook nog altijd actief als modem hoboïst.
Onlangs creëerde hij Triptiek voor hobo en orkest van Luc Van Hove. Daarnaast leidt
Dombrecht het blazersensemble Octophoros en speelt hij kamermuziek met het Paul
Dombrecht Consort. In 1995 dirigeerde Dombrecht in de Vlaamse Opera Handels
Orlando. Dit jaar leidde hij voor Transparant diens Tolomeo.
Dombrechts voornaamste opnamen als solist en dirigent verschenen bij Seon, Harmonia
Mundi, Astrée, Opus 111 en Accent. De laatste jaren werkt hij samen met Vanguard
Classics. De platen die hij hiervoor realiseert, krijgen het label Passacaille Collection.
Paul Dombrecht is docent aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel en de zomeracademie in het Antwerpse Museum Vleeshuis. Hij wordt vaak uitgenodigd om meestercursussen te geven in Spanje, Italië, Duitsland, Griekenland, Israël en andere landen.
Monika Frimmer

De sopraan Monika Frimmer is geboren in Marburg. Zij
genoot haar muziekopleiding in Hannover. In 1980 was ze laureate van het zangconcours van Berlijn. Nadien trad ze geregeld op in de opera van Hannover. Frimmer vertolkte er grote
Mozartrollen zoals Pamina, Susanna, Zerlina en Ma. Haar
internationale carrière als lied- en oratoriumzangeres ging al
van start toen ze nog studeerde. Optredens in Europa, Israël,
de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en Japan vestigden haar
reputatie.
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De sopraan vervolmaakte zich tijdens masterclasses bij Birgit Nilsson, Elisabeth
Schwarzkopf, Hermann Winkler en »rg Demus. Ze koestert een voorkeur voor barokmuziek. Ze werkte samen met bekende ensembles als Musica Antigua Kffln onder leiding van
Reinhard Goebel, het Freiburger Barockorchester onder leiding van Nicolas Mc Gegan,
Philippe Herreweghes Collegium Vocale en La Chapelle Royale, het Amsterdam Baroque
Orchestra onder leiding van Ton Koopman, The Orchestra of the Age of Enlightenment
onder leiding van Gustav Leonhardt en Il Seminario Musicale met Gérard Lesne.
Frimmer geeft liedrecitals en kamermuziekconcerten met pianiste Liese Klahn, het Trio di
Clarone en Sabine Meyer. Haar repertoire bestrijkt de klassieke, romantische en moderne
periode en ze maakte zo'n twintig cd's.
Beat Duddeck

De altus Beat Duddeck begon zijn zangcarrière als knapensolist in het
Braunschweig Staatstheater. Hij zong in verscheidene koren in NoordDuitsland. Intussen studeerde hij wiskunde en fysica in Stuttgart en
Hannover. Zang leerde hij bij professor Kobeck aan de Musikhochschule
van Keulen. Bij Rudolf Ewerhard en Konrad Junghkiel vervolmaakte hij
zich in de interpretatie en stilistisch verantwoorde uitvoering van renaissance- en barokmuziek.
Duddeck werkte mee aan operaproducties in Keulen, Tiibingen en
Mnster en trad op in het raam van het Wiesbaden Opera Festival. Als
solist zingt hij de grote werken van Bach en Hkidel. De zanger werkt
samen met ensembles die zich toeleggen op renaissancemuziek. Sinds
1986 is hij lid van het Orlando di Lasso Ensemble en zingt hij regelmatig
met het Collegium Vocale, het Balthasar-Neumann-Chor onder leiding van Thomas
Hengelbrock, de Rheinische Kantorei met Hermann Max en La Petite Bande.
lan Honeyman

De Engelse tenor lan Honeyman begon op prille leeftijd zang en piano te
leren. Hij behaalde de graad van Master of Arts aan de universiteit van
Cambridge. Hij zong er in het koor van het King's College. Zijn zangleraars waren Roy Henderson, lan Partridge en Richard Miller. In 1981
verhuisde Honeyman naar Frankrijk.
Hoewel zijn repertoire ruimer is, staat hij vooral bekend als uitvoerder
van barokke en hedendaagse muziek. Honeyman blonk uit in de titelrol
in Hippolyte et Aricie van Rameau en in The Turn of the Screw, allebei producties van de Parijse Opéra Comique. Voor zijn vertolking van Minotaur
in Gualtiero Dazzi's La Rosa di Ariadna oogste hij eveneens veel lof - niet
alleen voor zijn zangkunst, maar ook voor zijn acteerprestatie. Dazzi
schrijft voor hem een werk voor tenor, contrabas en strijkorkest, Contra
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Suberna met Catalaanse teksten. Deze herfst gaat het werk in première in Barcelona.
Bij ons werd Honeyman vooral bekend als Evangelist in de uitvoering van Bachs
Johannespassie door Il Fondamento. De cd-opname betekende de bekroning van de jarenlange samenwerking tussen de zanger en het orkest. Vanaf 1999 vertolkt Honeyman de
Evangelist in de Mattheus passie. Jan Honeyman geeft geregeld concerten met liederen uit
de 17de eeuw. Theorbespeler Mike Fentross, gambist Jay Bernfeld of klavecinist Guy
Penson begeleiden hem. Hij treedt steeds vaker alleen op en begeleidt zichzelf op piano of
luit. De cd-opnamen waarover Honeyman het meest tevreden is, zijn die welke hij maakte met Il Fondamento, Le Parlement de Musique en het Ricercar Consort.
Peter Kooij

Bas Peter Kooij zong al op zijn zesde in het koor van zijn
vader. Als jongenssupraan maakte hij vele radio-, televisieen plaatopnamen. Na zijn viool- en zangstudie aan het
Utrechts Conservatorium behaalde Kooij een diploma solozang aan het Sweelinck-Conservatorium in Amsterdam, waar
Max van Egmond zijn leraar was.
Concertreizen brachten hem naar de belangrijkste muziekcentra van de wereld, zoals het Concertgebouw in
Amsterdam, het Weense Musikverein, Carnegie Hall in New
York, de Londense Royal Albert Hall, het Teatro Colón in
Buenos Aires, de Berliner en de Kólner Philharmonie, het
Palais Garnier in Parijs, enzovoort. Kooij zong onder leiding
van onder anderen Philippe Herreweghe, Ton Koopman, Frans Brggen, Gustav
Leonhardt, René Jacobs, Sigiswald Kuijken, Roger Norrington en Ivan Fisher. Hij werkte
mee aan meer dan honderd cd's voor Philips, Sony Classics, Virgin Classics, Harmonia
Mundi, Erato, EMI en BIS. Dat laatste label nodigde hem uit om de cantaten, passies en
andere belangrijke vocale werken van Johann Sebastian Bach op te nemen met het Bach
Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki.
Peter Kooij is artistiek adviseur van het Ensemble Vocal Européen en docent aan het
Sweelinck Conservatorium Amsterdam. De bas geeft geregeld masterclasses in Duitsland,
Finland, Japan, Portugal en Frankrijk.
II Fondamento

Het barokorkest 11 Fondamento ontstond in december 1989. Bevriende Vlaamse musici
schaarden zich rond de bekende hoboïst Paul Dombrecht om oude muziek uit te voeren
op authentieke instrumenten. Il Fondamento wil een minder bekend, maar muzikaal diepzinnig repertoire uit de 17de en de 18de eeuw spelen. Stijlbesef, technische vaardigheid
en aantrekkelijk musiceren in groepsverband staan hierbij centraal. Il Fondamento
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beschikt sedert 1991 over een eigen koor van zestien professionele zangers.
In nauwelijks negen jaar tijd bouwde 11 Fondamento een internationale reputatie op.
Naast de realisatie van unaniem geprezen cd- en radio-opnamen, waren er optredens in
het raam van belangrijke festivals in Parijs, Verdun, Caen, Montpellier, Tours, Ambronay,
Milaan, Turijn, Barcelona, Santiago de Compostela, Segovia, Cambrils, Sankt Vith,
Boras, Den Haag en Amsterdam. Sinds 1993 erkent het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap 11 Fondamento en krijgt het ensemble structurele subsidies. De Vlaamse
regering verleende Il Fondamento de prestigieuze titel Cultureel Ambassadeur van
Vlaanderen.
In november van dit jaar komt er in de Vlaamse Opera een herneming van de Purcell/
Blow opera onder leiding van René Jacobs. In maart 1999 gaat Il Fondamento van start
met de Mattheus passie van Johann Sebastian Bach. De cd's van het ensemble worden verspreid door Vanguard Classics.
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Programma
Jan Dismas Zelenka (1679-1745)
Responsoria pro primo Nocturno a 4, ZWV 47

Credo quod Redemptor meus vivit
Qui Lazarum resuscitasti
Domine, quando veneris
De Profundis in d, ZWV 50 (Psalm 130)
Miserere in c, ZWV 57 (Psalm 50)

PAUZE
Requiem in d, ZWV 48

Requiem aeternam (introitus)
Kyrie
Dies irae (sequentia)
Domine Jesu Christe (offertorium)
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei
Lux aeterna (communio)
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Kerkmuziek aan het hof van Dresden

In onze ogen is de Boheemse componist Jan Dismas Zelenka (1679-1745) een ietwat mysterieuze figuur. Tijdens zijn leven genoot hij echter grote bekendheid, vooral voor zijn
kerkmuziek. Tijdgenoten als Johann Sebastian Bach en Georg Philipp Telemann bewonderden zijn contrapunt en zijn harmonische inventiviteit. Na zijn dood werd Zelenka's
muziek echter niet meer gespeeld. Pas in het begin van onze eeuw kreeg men opnieuw
belangstelling voor de componist. Vanaf 1950 besteedt men ook aan zijn instrumentale
oeuvre de aandacht die het verdient.
Zelenka's levensloop is niet goed bekend. In de jaren 1690 bezocht hij het Clementinum,
een jezuïetencollege in Praag. In 1709 en 1710 speelde hij contrabas in het huisorkest van
graaf Ludwig Joseph von Hartig. Dat een veelbelovend componist aan de kost kwam als
contrabassist, was uitzonderlijk, maar Zelenka bespeelde geen klavierinstrument. Hij zou
ook nooit voor solo-klavierinstrumenten componeren. Dankzij een aanbeveling van de
graaf werd hij weldra contrabassist in het hoforkest van Dresden. Onder keurvorst August
de Sterke groeide die stad uit tot een der belangrijkste muziekcentra van Europa. Zelenka
ging er in 1711 aan de slag. Vanaf 1717 werkte hij onder kapelmeester Johann David
Heinichen. Op zijn zesendertigste vatte hij in Wenen studies contrapunt aan bij Johann
Joseph Fux. Achteraf bracht Zelenka het in Dresden tot vice-kapelmeester voor de kerkmuziek. Toen Heinichen in 1729 stierf, stelde hij zich kandidaat om hem op te volgen.
Het lag voor de hand dat hij de baan zou krijgen: Zelenka had veel van Heinichens taken
overgenomen. Toch was het de twintig jaar jongere Johann Adolf Hasse die in 1733 de
aanstelling kreeg. Zelenka werd benoemd tot "Kirchen-Compositeur".
Drie vierden van Zelenka's religieuze composities voor het hof stammen uit de periode
1711-1729. Vooral op het einde daarvan schreef hij veel. Heinichens gezondheid ging
achteruit, zodat Zelenka vaak in diens plaats moest componeren. Na Hasses benoeming
tot kapelmeester, deed Zelenka het opnieuw rustiger aan. In totaal schreef hij drie oratoria, twintig missen en cantates en achttien a-capellamotetten, -psalmen en -vespers. De
meeste religieuze werken zijn voor liturgisch gebruik. Een groot deel bleef bewaard in de
originele partijen in de Landesbibliothek van Saksen in Dresden. Het merendeel vereist
orkestbegeleiding. Doorgaans is de behandeling van de stem instrumentaal. Toch worden
de vocale grenzen niet overschreden. Een meer vocale schrijfwijze treft men aan in de
koorwerken.
De Responsoria pro primo Noctumo a 4, ZWV 47 behoren tot het grotere geheel van de
Musik zum Officium defunctorum. Het gaat om de muziek voor het dodenofficium van
keurvorst August de Sterke, die stierf in 1733. Zelenka schreef de muziek voor de uitvaart.
Ze omvat negen responsoria voor vierstemmig koor en basso continuo. Vanavond staan
de eerste drie op het programma.
De Profundis, ZWV 50 dateert van 1724. Het is een van de weinige werken van Zelenka
waarvan we precies weten hoe en waarom het ontstond. Op 8 februari 1724 overleed de
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vader van de componist. Bij leven was vader Zelenka cantor en organist van de kerk van
Launovitz in Praag. In Dresden herdacht men zijn dood op 1 maart met de uitvoering van
de psalm en van een later verloren gegaan requiem. Dat vertelt ons een Latijnse tekst op
de autograaf. Het bijzondere is dat de gebruikelijke slottekst van de psalm, "Gloria Patri,
et Filio, et Spiritu Sancto", vervangen is door "Requiem aetemam". Zulks bewijst dat het
werk inderdaad gebruikt is voor een dodendienst. Na de eerste uitvoering herwerkte
Zelenka de psalm met de gebruikelijke tekst. Omdat die iets langer is, moest hij het ritme
veranderen. Het gebruik van de trombones sluit aan bij de de profundis-thematiek: zij
spelen meestal in de lage registers en begeleiden de lagere vocale partijen. Maar ze treden
ook op als onafhankelijke instrumentale groep en om specifieke kleureffecten te bereiken.
De autograaf van het Miserere in c, ZWV 50 vermeldt de datum van de uitvoering, 12
maart 1738. Waarschijnlijk was het bestemd voor de dienst van Goede Vrijdag. De compositie ontstond in de laatste periode van Zelenka's carrière. Ze telt zeven delen. De
introductie en het einde zijn identiek en worden gekenmerkt door barokke pathos. In het
tweede en het zesde deel haalt de componist letterlijk Frescobaldi's Ricercar con obligo
basso comme appare uit de Pion musicali van 1635 aan. Ook Bach gebruikte dit procédé.
Zelenka bracht de notenwaarden in overeenstemming met de tekst en voorzag de muziek
van de gebruikelijke instrumentale formatie van het Dresdense orkest: twee hobo's, strijkers en orgel.
Aartshertogin Maria-Josepha van Oostenrijk, oudste dochter van keizer Jozef I, bestelde
in 1721 het Requiem in d, ZWV 48. Ze deed dat naar aanleiding van de tiende verjaardag
van haar vaders dood. Op het einde van de jaren 1870 belandde de partituur in Praag,
waar men ze in 1878 kopiëerde. De autograaf ging verloren. Ook de kopie raakte zoek, tot
ze in 1988 weer opdook. Het is de enige betrouwbare bron van het werk. Dankzij de individuele partijen, die wel bewaard bleven, slaagde men erin de fouten te corrigeren die
erin geslopen waren. Het plechtstatige Requiem bestaat uit zeven fuga's met sterk chromatische thema's. Opvallend is het Benedictus in stile antico, waarin Zelenka een fuga combineert met een canon van sopraan en alt. Deze contrapuntische behandeling maakt hem
schatplichtig aan Fux.
Els Moens
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Credo quod Redemptor meus vivit
Credo quod Redemptor meus vivit,
et in novissimo die
de terra surrecturus sum,
et in came mea videbo Deum,
Salvatorem meum.
Quem visurus sum ego ipse,
et non alius, et oculi mei conspecturi sunt.

Ik geloof dat mijn Verlosser leeft,
en op de laatste dag
zal ik opstaan uit de aarde.
En met mijn lichaam
zal ik God, mijn redder, zien.
Hem zal ik zelf aanschouwen
en mijn ogen zullen (hem) zien.

Qui Lazarum resuscitasti
Qui Lazarum resuscitasti
a monumento foetidum.
Tu eis, Domme, dona requiem,
et locum indulgentiae.
Qui venturus
es judicare vivos et mortuos,
et saeculum per ignem.

Gij die Lazarus die reeds rook
uit het graf hebt doen opstaan,
Gij, Heer, geef hun de rust
en een blijk van erbarmen.
Gij die zult komen
om levenden en doden te oordelen
en die de wereld zult vonnissen door het vuur.

Domine, quando veneris
Domme, quando veneris
judicare terram,
ubi me abscondam
a vultu irae tuae?
Quia peccavi nimis in vita mea.
Commissa mea pavesco,
et ante te erubesco
dum veneris judicare,
noui me condemnare.
Quia requiem aetemam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.

Heer, wanneer gij komt
om de aarde te oordelen,
waar verberg ik mij dan
voor het aanschijn uwer gramschap?
Ik heb zwaar gezondigd tijdens mijn leven.
Ik sidder voor mijn misdaden
en schaam me voor uw aangezicht.
Als gij komt om te oordelen,
veroordeel me dan niet.
Schenk hun de eeuwige rust, Heer,
moge het eeuwig licht voor hen schijnen.

De profundis
De profundis clamavi ad te Domme:
Domme exaudi vocem meam:
Fiant aures tuae intendentes,
in vocem deprecationis meae.

Uit de diepten roep ik tot u, Heer,
Heer, aanhoor mijn stem.
Mogen uw oren vol aandacht zijn
voor de stem van mijn smeking.

Si iniquitates observaveris Domme:
Domme quis sustinebit?
Quia apud te propitatio est:
et propter legem tuam sustinui te Domme.

Indien Gij de ongerechtigheden gadeslaat, o Heer!
Wie, Heer, zal bestaan?
Maar bij u is vergeving, en ter oorzake van uw wet,
o Heer, vertrouw ik op u.

Sustinuit anima mea in verbo eius:
Speravit anima mea in Domino.
A custodia matutina usque ad noctem:

Mijn ziel heeft op uw woord vertrouwd.
Mijn ziel heeft op de Heer haar hoop gevestigd.
Vanaf de morgenwake tot de nacht moge Israël
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speret Israel in Domino.
Quia apud Dominum misericordia:
et copiosa apud eum redemptio.

op de Heer blijven hopen.
Want bij de Heer is erbarmen
en bij hem is overvloedige verlossing.

Et ipse redimet Israel,
ex omnibus iniquitatibus eius.

En hij zal Israël bevrijden
van al zijn ongerechtigheden!

Requiem aetemam dona eis, Domme
Et lux perpetua luceat eis.

Schenk hun de eeuwige rust, Heer,
moge het eeuwige licht hen beschijnen.

Miserere
Miserere mei Deus,
secundum magnam misericordiam tuam.
Et secundum multitudinem miserationum tuarum
dele iniquitatem meam.
Amplius lava me ab iniquitate mea:
et a peccato meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco:
et peccatum meum contra me est semper.

Heb erbarmen met mij, Heer,
volgens uw groot medelijden.
Veeg mijn onrecht uit,
volgens de overvloed van uw daden van vergiffenis.
Zuiver mij helemaal van mijn onrecht
en reinig mij van mijn zonde,
want ik erken dat ik onrecht heb begaan,
en mijn zonde klaagt mij aan.

Tibi soli peccavi,
et malum coram te feci:
ut justificeris in sermonibus tuis,
et vincas cum judicaris.

Alleen tegenover u heb ik gezondigd
en voor uw aanschijn heb ik kwaad gedaan,
dus is uw vonnis gerechtvaardigd
en treft het de juiste beslissing.

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum:
et in peccatis concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilexisti:
incerta et occulta
sapientiae tuae manifestasti mihi.

Voorwaar, in ongerechtigheid ben ik verwekt
en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
Gij daarentegen hebt steeds de waarheid bemind,
gij hebt mij geopenbaard
wat in de diepte van uw wijsheid verborgen ligt.

Asperges me hyssopo,
et mundabor:
lavabis me,
et super nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam:
et exsultabunt ossa humiliata.
A verte faciem tuam a peccatis meis:
et omnes iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me Deus:
et spiritum rectum
innova in visceribus meis.
Ne projicias me a facie tua:
et spiritum sanctum tuum
ne auferas a me.
Redde mihi laetitiam salutaris tui:
et spiritu principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas:
et impii ad te convertentur.

Gij zult mij besprenkelen met hysop
en ik zal gereinigd worden.
Gij zult mij wassen
en ik zal witter zijn dan sneeuw.
Aan mijn luisterend oor
schenkt ge vreugde en blijdschap
en mijn vernederd gebeente zal opspringen.
Wend uw aangezicht af van mijn zonden
en al mijn ongerechtigheden, wis ze uit.
Doe in mij een zuiver hart ontstaan, Heer,
en herstel de juiste geest in mijn binnenste.
Verban mij niet uit uw aanschijn,
houd uw heilige geest niet van mij weg.
Schenk mij de vreugde van uw heil
en bemoedig mij met de vrijmoedigheid van uw geest.
Aan hen die onrecht plegen
zal ik uw wegen leren kennen
en de goddelozen zullen zich tot u bekeren.
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Libera me de sanguinibus Deus,
Deus salutis meae:
et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
Domme labia mea aperies:
et os meum annuntiabit laudem tuam.

Verlos me van de bloedschuld,
God van mijn heil,
en mijn tong zal uw rechtvaardigheid uitjubelen.
Heer, gij zult mijn lippen openen
en mijn mond zal uw roem verkondigen.

Quoniam si voluisses sacrificium,
dedissem utique:
holocaustis non delectaberis.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus:
cor contritum
et humiliatum Deus non despicies.

Ik weet het:
mocht gij offers wensen, ik zou ze brengen,
maar aan brandoffers zult gij uw vreugde niet hebben.
Mijn offer aan God is de geest van rouwmoedigheid,
een gebroken en deemoedig hart
zult gij, God, niet afwijzen.

Benigne fac Domme
in bona voluntate tua Sion:
ut aedificentur muri Jerusalem.
Tunc acceptabis sacrificium justitiae,
oblationes et holocausta:
tunc imponent super altare tuum titulos.

Wees, Heer, de weldoener van Sion
volgens uw juiste wilsbeschikking,
opdat de wallen van Jeruzalem worden heropgebouwd.
Gij zult het offer van de rechtvaardigheid aannemen:
gaven en brandoffers;
dan zal men kalfjes op uw altaar plaatsen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancti.

Glorie aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio,
et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.

Zoals het was in het begin,
en nu, en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

REQUIEM
Voor de gewone delen van het Requiem, zie p. 142
Requiem aeternam
Requiem aetemam, dona eis, Domme,
et lux perpetua luceat eis.

Heer, geef hun eeuwige rust,
en laat het eeuwig licht voor hen stralen.

Te decet hymnus, Deus in Sion:
et tibi reddetur votum in jerusalem:
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.

U, heer, zij lof gebracht in Sion;
U eert men in Jeruzalem,
aanhoor mijn gebed,
tot u komt alle vlees.

Dies irae
Dies irae, dies illa,
Solvet saeclum in favilla:
Teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
Qunado Judex est venturus,

Dag van toom, die dag
waarop de wereld tot as verwordt,
zoals David en de Sibylla hebben voorspeld.
Wat een gruwel staat ons te wachten
wanneer de Rechter nederdaalt

Cuncta stricte discussurus!

om over alles zijn streng oordeel te vellen!
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Tuba mirum spargens sonum
Per sepulchra regionum
Coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Judicanti responsura.

Met wonderlijke klank
zal de trompet door de graven jagen
en allen voor zijn troon dagen.
Leven en dood zullen verstomd staan,
wanneer de doden herleven
en bij 't oordeel antwoord geven.

Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus judicetur.
Judex ergo cum sedebit
Quidquid latet, apparebit:
Nu l inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Cum vix justus sit securus?
Rex tremendae majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis.

Dan zal het boek geopend worden
waarin alles werd neergeschreven
om de wereld te oordelen.
Wanneer de Rechter is neergezeten,
zal het verborgene aan het licht komen:
niets zal ongestraft blijven.
Wat zal ik, armzalige, dan kunnen zeggen,
welke beschermheer kan ik aanroepen
als zelfs de rechtvaardige nauwelijks veilig is?
Koning, schrikwekkende majesteit,
Gij die redding brengt uit louter goedheid,
red me, bron van vroomheid.

Recordare Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die.
Quarens me, sedisti lassus:
Redemisti crucem passus:
Tantus labor non sit cassus.

Gedenk, lieve Jezus,
dat Gij omwille van mij vlees en bloed zijt geworden;
laat mij vandaag niet verloren gaan.
Gij zocht mij onverdroten,
hebt aan het kruis uw bloed vergoten.
Laat zo'n inspanning niet vergeefs zijn.

Qui Mariam absolvisti,
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.

Die Maria hebt vergeven,
en de zondaar hebt aanhoord,
hebt ook mij hoop gegeven.

Preces meae non sunt dignae:
Sed tu bonus fac benigne,
Ne perenni cremer igne.

Mijn gebeden zijn onwaardig:
Maar Gij, goede, geef genadig
Dat ik niet eeuwig brande.

Inter oves locum praesta
Et ab haedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.
Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis
Cor contritum quasi cinis
Gere curam mei finis.

Laat mij bij uw schapen weiden,
wil mij van de bokken scheiden,
en leidt me naar uw rechterzijde.
Als de verdoemden zijn verjaagd
en in de hete vlammen zijn geworpen,
roep me dan tot de geredden.
Op mijn knieën smeek ik u,
mijn hart welhaast tot as herleid,
sta me bij in mijn stervensuur.

Lacrimosa dies illa,
Qua resurget ex favilla,
Judicandus homo reus:
Huic ergo parce Deus.

Dag vol tranen, die dag
waarop de zondige mens
uit het graf verrijst
om door u geoordeeld te worden.
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Pie Jesu Domme, dona eis requiem.
Amen.

Lieve Heer Jezus, geef hun rust.

Domine Jesu Christe
Domme Jesu hriste,
Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenis infemi,
et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadent in obscurum.

Heer Jezus Christus,
hemelse Koning, verlos de zielen
van alle overleden gelovigen
van de straffen uit de hel
en van de duistere afgronden,
verlos hen uit de leeuwenmuil,
moge de hel hen niet verzwelgen,
laat hen niet in de duisternis storten.

Sed signifer sanctus Michael
repraesentat eas in lucem sanctam:
Quam olim Abrahae promisisti,
et semini ejus.

Maar moge de Heilige Michael, uw vaandeldrager,
hen naar uw heilige licht leiden.
Zoals Gij eertijds Abraham
en zijn nageslacht beloofde.

Hostias et preces
tibi Domme laudis offerimus;
tu suscipe pro animabus
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domme,
de morte transire ad vitam,
quam olim Abrahae
promisisti, et semini ejus.

U, Heer, bieden wij deze offergaven
en gebeden als lof aan;
neem ze aan voor de zielen
die we vandaag gedenken;
wek hen, Heer,
uit de dood tot leven,
zoals Gij eertijds Abraham
en zijn nageslacht beloofde.

Lux aeterna
Lux aetema luceat eis, Domme:
cum sanctis tuis in aetemum,
quia pius es.
Requiem aetemam dona eis, Domme,
et lux perpetua luceat eis.
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Het eeuwig licht verschijne, Heer:
met uw heiligen in eeuwigheid,
omdat gij goed zijt.
Geef hen eeuwige rust, Heer,
het eeuwig licht beschijne hen.
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Marie-Noëlle de Callatay

Marie-Noëlle de Callatay studeerde bij Jules Bastin aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. Ze behaalde er een hoger diploma zang. De Callatay werd in 1987 laureate van het Internationale Zangconcours van 's Hertogenbosch en het jaar daarop van
de Koningin Elisabethwedstrijd. In het raam van die laatste wedstrijd kreeg ze de Prijs
Jacques Stehman. De Callatay gaf talrijke recitals in binnen- en buitenland en zong in
oratoria. Ze deed Frankrijk, Italië, Rusland, Denemarken, Spanje, Japan, Duitsland,
Portugal, de Verenigde Staten en Luxemburg aan. Ze werkte samen met dirigenten als
Frieder Bernius, Frans Brggen, Pierre Cao, William Christie, Grant Llewellyn, Peter
Neuman, Ton Koopman, Patrick Peire, Yuri Simonov, Pierre Bartholomée en Marc
Minkowski.
Marie-Noëlle de Callatay werkt geregeld mee aan producties
van de Vlaamse Opera. Ze was er te horen in La Cenerentola
van Rossini, Monteverdi's Ii Ritomo d'Ulisse in Patria en
L'Incoronazione di Poppea, Don Carlo van Verdi, Mozarts Le
Nozze di Figaro, Xerxes van Handel, Puccini's 11 Trittico en Les
Liaisons dangereuses van Piet Swerts. In de Munt zong de
sopraan in Medeamaterial van P. Dusapin, in Purcells Dido and
Aeneas, in Orphée aux enfers van Offenbach en Strauss'
Ariadne auf Naxos. Onlangs vertolkte Marie-Noëlle de
Callatay de titelrol in een concertante uitvoering van Il Re
Pastore van Mozart met het Orchestre Philharmonique van
Radio France, onder leiding van Leopold Hager, in de Cité de
la Musique in Parijs.
Marie-Noëlle de Callatay zingt een repertoire dat reikt van de
barok tot werk van hedendaagse componisten. Ze nam talrijke cd's op, waaronder één met muziek van Peter Philips en
Giacomo Carrissimi, één met werk voor sopraan, trompet en
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orgel en één met missen van Michael Haydn. Voorts werkte ze mee aan de opname van
Glucks Orphée et Eurydice onder leiding van Patrick Peire, Charpentiers Médée onder leiding van William Christie, Monteverdi's Orfeo onder leiding van René Jacobs en La
Caravane du Caire van André Emest Modeste Grétry onder leiding van Marc Minkowski.
Karolina Regg

De Zwitserse sopraan Karolina Regg studeerde zang in Bazel en in
Biel. Ze vervolmaakte zich in Bologna en in de klas van Albrecht
Klora aan de Robert Schumann-Hochschule in Düsseldorf. In 1995
slaagde ze daar voor het "Konzertexamen". Dat leverde haar de hoogst
mogelijke kwalificatie op die men in Duitsland kan behalen. Sinds
1996 werkt Regg met Hartmut Zinger in Keulen. Ze was laureate
van het Tonknstlerverein in Zwitserland. Ze treedt op in Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg.
Haar repertoire omvat barokke, klassieke en romantische oratoria,
van Bachs passies tot Brahms' Ein deutsches Requiem. In 1997 zong ze
in Parijs met groot succes Die SchOpfung van Haydn. Met het
Filharmonisch Orkest van Luxemburg, onder leiding van Leopold
Hager, vertolkte Ri_iegg Israel in Egypt van Handel. In België werkte ze
mee aan verscheidene concerten en aan de cd-opname van de opera Aquarius van Karel
Goeyvaerts met het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen onder leiding van
Grant Llewellyn. In februari van vorig jaar was Regg betrokken bij de creatie van de
opera Unreported Inbound Palermo van Alessandro Melchiore door de Pocket Opera
Company in het Duitse Nrnberg. De productie was ook te horen in Bologna, Dresden en
Düsseldorf. In 1997 en 1998 zong ze Donizetti's L'Elisir d' amore in de opera van Frankfurt.
Onlangs was Karolina Regg nog in Vlaanderen te horen als Elisa in Handels Tolomeo,
een productie van Transparant.
Beethoven Academie

De Beethoven Academie bestaat sinds 1993. De oprichters van het orkest willen het
artistieke concept van het Nieuw Belgisch Kamerorkest verder uitbouwen. Zij streven dus
naar de zo authentiek mogelijke uitvoering van laat-klassieke en vroeg-romantische
muziek, met een bezetting gebaseerd op die van de creatie van de Symfonie nr. 3 in c, opus
37 van Ludwig van Beethoven. Maar de Beethoven Academie speelt ook hedendaags
werk. Niet alleen de "klassiekers" van de 20ste eeuw, maar ook nieuwe composities van
eigen bodem. Dit leidde tot opdrachten voor toondichters als Pousseur, Van Hove,
Henderickx en Brewaeys. Van bij haar oprichting kende de Beethoven Academie succes
in binnen- en buitenland. Het kwam tot samenwerking met deSingel, waar het ensemble
als "orkest in residentie" meewerkt aan de eigenzinnige programmering, en met het
Collegium Vocale.
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Aan het hoofd van de Beethoven
Academie staan artistiek directeur Jan
Caeyers en "associate director"
Christopher Hogwood. De dirigenten
die het orkest leiden, zijn allen specialisten in een bepaald repertoire. Philippe
Herreweghe en Harry Christophers
nemen de klassieke muziek voor hun
rekening. Peter atveis, Lucas Vis,
Reinbert de Leeuw en Peter Rundel zorgen voor het hedendaagse repertoire.
Ook jonge Vlaamse dirigenten krijgen
de kans om met de Beethoven
Academie te werken.
Het orkest treedt op met belangrijke solisten zoals Gundula Janowitz en Marianne
Lipovsek. Toch werkt het vooral samen met leden van een jongere generatie, zoals
Christian Altenburger, Frank Braley, Olivier Charlier, Brigitte Engerer, Till Fellner,
Hélène Grimaud, Ulf Hoelscher, Stefan Vladar, Desze, Ranki, Howard Shelley, Emmy
Verhey, Raphael Wallfisch, Christian Zacharias en Thomas Zehetmair. Ook de belangrijkste Vlaamse musici concerteren met de Beethoven Academie: onder hen Walter
Boeykens, Guido de Neve, Roel Dieltiens, Lena Lootens en Lucienne Van Deyck.
De Beethoven Academie geeft ieder jaar zo'n zeventig concerten. Het gaat om eigen cycli
in Antwerpen, Leuven, Hasselt en Tongeren. Er zijn ook optredens bij de Filharmonische
Vereniging van Brussel en in het raam van het Festival van Vlaanderen. Bovendien
treedt het orkest vaak aan in de vele kleinere zalen die Vlaanderen rijk is. Daarenboven
concerteert de Beethoven Academie steeds vaker in het buitenland: het orkest was herhaaldelijk te gast in de belangrijkste Nederlandse steden en sinds een bijzonder succesrijk
optreden tijdens Midem 1997 komen ook uit Frankrijk tal van uitnodigingen. In mei van
vorig jaar debuteerde de Beethoven Academie in het Weense Konzerthaus. Dit leidde
dadelijk tot een nieuwe uitnodiging, ditmaal voor een optreden in het Musikverein. In
1999 staan een Nieuwjaarsconcert in het Salzburgse Mozarteum en tournees in
Nederland, Spanje en Duitsland op het programma.
De Beethoven Academie beperkt zich niet tot traditionele concerten. Jaarlijks leidt de
Britse componist en dirigent Carl Davis de live begeleiding van een film. Het orkest
werkt nauw samen met Jan Fabre, wiens Drie Danssolo's het al tientallen keren uitvoerde.
Dit seizoen verleent de Beethoven Academie haar medewerking aan Franziska op teksten
van Franz Wedekind, een productie van Het Toneelhuis.
De Beethoven Academie nam drie cd's op voor Harmonia Mundi. De plaat met muziek
van Nielsen, waaraan Walter Boeykens meewerkte, oogstte ook in het buitenland veel lof.
In april 1997 sloot het orkest een contract af met het Franse label Auvidis-Valois. Een
eerste cd met muziek van Antoine Reicha verschijnt in november 1999.
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Programma

Joseph Haydn (1732-1809)
Symfonie nr. 26 in d, "Lamentatione"

Allegro assai con spirito
Adagio
Menuet
Symfonie nr. 49 in f, "La Passione"

Adagio
Allegro di molto
Menuet
Finale: presto

PAUZE

Luc Brewaeys (°1959)
Credeva voor twee sopranen en orkest (wereldcreatie)

De overige teksten en toelichtingen bij het programma vindt u in de programmabrochure
van &Singel.
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Euregio Jeugdorkest
Edmond Saveniers

dirigent

Carla Leurs

viool

Zaterdag, 26 september 1998, 20 u.
Sint-Pauluskerk
In samenwerking met de
Internationale Orgelvereniging
Calcant, het Euregio Jeugdorkest &
de Marnixring Antwerpen-Centrum
Met de steun van Electrabel, Imea & lgao

ELECTRABEL
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Edmond Saveniers

Edmond Saveniers studeerde aan het Leuvense Lemmensinstituut en aan het Koninklijk
Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen. Tussen 1971 en 1980 behaalde hij een laureaatsdiploma orgel en muziekopvoeding, de prijs Lemmens-Tinel voor virtuositeit op het
orgel en voor compositie, een eerste prijs en een hoger diploma voor orkestdirectie.
Saveniers werd onderscheiden met de prijs Annie Rutzky. Zijn voornaamste docenten
waren organist Kamiel D'Hooghe, Matty Niël en Willem Kersters
voor wat betreft compositie en Fernand Terby voor orkestdirectie.
Edmond Saveniers debuteerde in 1979 in de Vlaamse Kameropera in
Antwerpen. Van 1980 tot 1988 was hij als dirigent verbonden aan de
operahuizen van Antwerpen en Gent. Intussen werkte hij mee aan
radio- en televisieopnamen van de BRTN, de NOS, de ORF en de
Japanse televisie. Hij begeleidde het Nationaal Ballet in het
Muziektheater in Amsterdam en dirigeerde opera in Coburg. Tijdens
het seizoen 1990-1991 ondernam hij drie tournees in Japan. Hij dirigeerde er Mozart op originele instrumenten en leidde verscheidene
Japanse orkesten, koren en solisten, onder meer in het concert voor
de kroning van keizer Akihito in 1990.
Edmond Saveniers doceert orkestdirectie en orkestsamenspel aan
het Lemmensinstituut en dirigeert het symfonisch orkest van de
instelling. Hij is ook artistiek leider van het Euregio Jeugdorkest. Saveniers dirigeerde
opera's en operetten, musicals, symfonische muziek, filmmuziek, oratoria en concerti,
zowel met hedendaagse als met authentieke instrumenten. Zijn repertoire reikt van de
barok tot de avant-garde. Hij heeft verscheidene creaties op zijn naam.
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Carla Leurs

Carla Leurs is geboren 1978 en begon op haar zesde aan haar vioolstudie
in het muziekschooltje van het Nederlandse Waterland. Snel onderkende
men haar grote talent. De befaamde vioolpedagoge Coosje Wij zenbeek
nam het meisje onder haar vleugels. In die periode maakte Carla Leurs
deel uit van de Fan.cy-Fiddlers, een ensemble waarmee zij concerten gaf in
binnen- en buitenland. In 1993 liet men haar toe in de Jong Talent-klas
van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Tijdens haar middelbare schooltijd
kreeg ze daar les van Qui van Woerdekom en Theodora Geraets. Later studeerde ze bij
Jaring Walta. In 1998 liet een beurs de jonge violiste toe haar studie voort te zetten bij
Stefan Muhmenthaler aan de Muziekacademie van Bazel in Zwitserland.
Carla Leurs nam deel aan masterclasses van onder anderen Viktor Liberman, Herman
Krebbers en Collin Car. Zij volgde zomercursussen aan de University of Indiana in
Bloomington in de Verenigde Staten en in Zwitserland. Carla Leurs was laureaat van
onder meer het Davina van Wely-Concours in 1995 en het Prinses Christina Concours in
1993 en 1997. In 1994 behaalde zij met het strijkkwartet Musicorda de eerste prijs in het
Charles-Hennen-Concours.
De violiste concerteerde in heel Europa. Ze speelde als soliste met het Frysk Jeugdorkest,
het Atheneum Kamerorkest en het Jeugdorkest Nederland. In de herfst van 1997 was zij
te gast bij het Universitair Orkest van Leuven waar zij onder leiding van Edmond
Saveniers het Vioolconcerto nr.1 in g, opus 26 van Max Bruch vertolkte.
Het Euregio Jeugdorkest

De Stichting Euregio Jeugdorkest ontstond in augustus 1985. Zij geniet de steun van de
Nederlandse provincie Noord-Brabant en werkt samen met dertig muziekscholen aldaar
en evenveel in Vlaanderen. De Stichting geeft jonge, talentrijke musici de kans om op
een zo hoog mogelijk niveau samen symfonisch te musiceren en concertervaring op te
doen. Daarom riep de Stichting het Euregio Jeugdorkest in het leven. Uit de doelgroep,
musicerende middelbare scholieren, kiest men jaarlijks via regionale audities zo'n vijftig
tot zestig kandidaten. Zij studeren onder vakkundige leiding. Dit gebeurt tijdens de werkweek en de repetitieweekends die de Stichting elk
jaar organiseert en die uitmonden in een aantal
concerten. Men werkt gedurende enkele dagen
intensief samen en doorloopt een breed muzikaal
programma. Onder leiding van dirigent Edmond
Saveniers maken de deelnemers kennis met de
typische aspecten van orkestspel en orkestpraktijk.
Zij verdiepen zich in de instrumentatie, structuur,
stijl en cultuurhistorische achtergrond van de werken.
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Programma
Jean Sibelius (1865-1957)
Karelia Suite, opus 11
Ballade
Alla marcia
Peter Tsjaikovski (1840-1893)
Vioolconcerto in D, opus 35
Allegro moderato
Canzonetta: Andante - attacca
Finale: Allegro vivacissimo

PAUZE
Alexander Glazoenov (1865-1936)
De Lente, opus 34
Nikolai Rimski-Korsakov (1844-1908)
Ouverture tot Het Groot Russisch Paasfeest, opus 36
Andante lugubre
Allegro

Herfstconcerten

zaterdag 26 september 1998

287

Van Sibelius tot Rimski-Korsakov: een symfonisch programma

Jean Sibelius werd in 1865 geboren in het Finse Tavastehus. Hij studeerde viool bij
Wegelius in Helsinki. Op het eind van zijn studie trok hij de aandacht met enkele stukken kamermuziek. Na voortgezette studies in Berlijn in Wenen werd Sibelius leraar. Een
subsidie van de staat liet hem toe zich vanaf circa 1900 toe te leggen op zijn werk als
componist. In 1892 was hij gehuwd met Aino Jamefelt, zuster van de bekende componist
Armas Jamefelt. Deze maakte deel uit van een groep nationalistische kunstenaars, die een
beslissende invloed uitoefenden op Sibelius.
Sibelius' eerste grote compositie, de koorsymfonie Kullervo van 1892, is geïnspireerd door
het Finse nationale epos, de Kálevala. Kort daarop schreef hij zijn eerste symfonisch
gedicht En Saga of "Een sage". Sibelius koos niet alleen legendarische, maar ook historische motieven, zoals voor de Karelia Suite, opus 11 van 1893. Dit en andere werken uit de
jaren negentig ondergingen de invloed van de volksmuziek, maar zonder dat de componist
echte volksmelodieën gebruikte. Ze maakten van Sibelius de belangrijkste Finse componist. In 1897 verleende de Finse staat hem een speciale "componistenpremie". In het
begin van deze eeuw raakte Sibelius ook in het buitenland bekend. Hij dirigeerde zijn
werk in vele Europese landen en in de Verenigde Staten.
Het oeuvre van Jean Sibelius omvat zeven symfonieën, talrijke symfonische gedichten,
een vioolconcerto, dat tot het repertoire van alle grote virtuozen behoort, en veel kamermuziek. Het symfonische werk en zijn ongeveer honderd liederen vormen het zwaartepunt
van zijn productie. Sibelius' orkeststijl ontwikkelde zich van de romantiek van zijn vroege
werk naar een meer "klassieke" stijl, voornamelijk in de Symfonie nr.3 in C, opus 52 van
1907. In latere symfonische gedichten komen impressionistische trekken voor. De laatste
drie symfonieën vormen een synthese van Sibelius' vroegere schrijfwijzen. Ondanks haar
persoonlijke karakter oefende zijn muziek grote invloed uit.
De Karelia Suite, opus 11 is gebaseerd op taferelen die de componist in 1893 schreef voor
de studentenvereniging Viipuri van de universiteit van Helsinki. De eerste uitvoering
vond plaats op 13 november. De opbrengst van het gala was bestemd voor culturele en
sociale steun aan het arme oostelijke grensgebied van Karelia. De partituur bleef onuitgegeven; thans telt de suite maar drie delen meer. De muziek neemt ons mee naar het middeleeuwse kasteel van Viipuri of Viborg, gebouwd door de Zweedse maarschalk Tyrgils
Knutsson om Zweden en Finland te beschermen tegen het Russische vorstendom
Novgorod. In Viipuri ontmoeten Oost en West elkaar. De Ouverture, die vandaag niet
wordt gespeeld, schetst de geschiedenis van Karelia. Ze bestaat uit forse thema's en een
uitgebreide partituur waarin zowel de piccolo als de tuba een rol spelen. Het Intermezzo,
waarvan het thema al in de Ouverture te horen was, is een mooi voorbeeld van de eenvoud en de artisticiteit van Sibelius' werk. Dat blijkt uit het gebruik van afzonderlijke
orkestgroepen, de hoge hoomnoten aan het einde, de lange roffels van de pauken en het
ostinato van de grote trom, de cimbalen en de tamboerijn. Met fanfares en feestmuziek
brengt het volk van Karelia stoetsgewijs belasting naar een Litouwse prins. Sibelius hield
de partituur van de Ballade licht. We horen twee hobo's, een Engelse hoorn, twee klari-
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netten, twee fagotten en strijkers. Hoewel de muziek eerst homogeen, bijna eentonig
klinkt, volgt na een dramatische pauze een nieuw thema in de Engelse hoorn. De onttroonde koning Karl Knutsson luistert naar een gestileerde melodie "op zijn Fins" en
denkt bij de Scandinavische ballade Het meisje in het prieel van rozen aan vervlogen jaren.
Tot slot evoceert het Alla marcia het vrolijke en spontane karakter van de Kareliërs. Het
gebruik van de piccolo, de abrupte overgang van de A- naar de F-toonaard en terug, en
de typisch Russische herhaling van muzikale volzinnen zijn bijzonder doeltreffend. Alla
marcia: Pontus de la Gardie en zijn troepen marcheren op naar het kasteel Kewholm aan
het machtige Ladogameer.
Begin 1878 verbleef Tsjaikovski in het Zwitserse Clarens. Hij kreeg er bezoek van zijn
leerling, de violist Josef Kotek (1855-1885). Ze speelden onder meer de Symphonie espagnole, opus 21 van Edouard Lalo (1823-1892). Dit bracht Tsjaikovski op het idee om zelf
een vioolconcerto te schrijven. Hij deed er minder dan een maand over - van 17 maart
tot 11 april. Tsjaikovski droeg zijn concerto niet aan Kotek op, maar aan de beroemde virtuoos Leopold Auer. Deze vond het echter onspeelbaar en deed er aanvankelijk niets mee
- na de dood van de componist bracht hij wijzigingen aan en speelde hij het wel. Hoewel
Tsjaikovski in een brief alludeert op een uitvoering door Leopold Damrosch in New York
in 1879 is de kans klein dat deze daadwerkelijk plaatsvond. De jonge Adolf Brodski
(1851-1929) creëerde het concerto met groot succes in Wenen op 4 december 1881. De
criticus Hanslick vond dat men bij beluisteren van het werk een "kwalijke geur" kon
"horen". Maar dat deed niets af aan de populariteit die Tsjaikovski's vioolconcerto te
beurt viel en die het een plaats gaf in de rij van de grote romantische concerti van Van
Beethoven, Mendelssohn, Brahms en Sibelius.
In het Allegro moderato gaat een korte inleiding van het orkest vooraf aan de expositie
van het hoofdthema door de solist. Na deze melodische vondst zorgt een gepunt ritme
voor een intense dynamiek, waarna een tweede, soepel uitgebalanceerd thema, een nieuwe dimensie aan het concerto toevoegt. Pas bij het begin van het Moderato assai beperkt
de rol van het orkest zich niet langer tot begeleiding en horen we voor het eerst alle instrumenten. Dan volgt de cadens van de solist met de twee thema's en met alle mogelijke
technische snufjes: grote intervallen, akkoorden, arpeggio's of gebroken akkoorden, harmonisaties en glissandi op sixten. De cadens komt voor de reprise. Dat is meteen een eerste overeenkomst met het vioolconcerto van Mendelssohn.
De mooie, tamelijk beknopte Canzonetta in g doet dienst als lyrisch tussenspel en laat de
Italiaanse en Slavische invloeden horen die de componist onderging. Fluit en klarinet
beantwoorden de gedempte vioolsolo. De nostalgie klaart op in het centrale deel in Es.
Versieringen door de blazers maken het verschil in de reprise. Na een lange tremolo en
enkele tussenmaten, identiek aan het begin van de Canzonetta, zet de finale Allegro vivacissimo in. De chromatische sprongen in de zware registers monden uit in een levendig en
geestig thema, dat weer overeenkomst vertoont met de finale van Mendelssohns concerto. De hele beweging ademt vreugde uit, al wordt die wat getemperd door het tweede
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Symfonieorkest Conservatorium Antwerpen
Robert Groslot

dirigent

Guido de Neve
Mia Laporev
Eliane Rodrigues

viool
cello
piano

Hugo Claus
Luuk Gruwez
Kristien Hemmerechts
Miriam Van hee
Monika Van Paemel
Eddy Van Vliet
Lut Van der Eycken

Woensdag, 7 oktober 1998, 20 u.
deSingel, Blauwe Zaal
Benefietconcert in samenwerking
met het Koninklijk Vlaams
Conservatorium Antwerpen &
de Antwerp Aids Foundation

presentatie

Robert Groslot

Dirigent, componist en pianist Robert Groslot werd geboren in 1951. Hij was laureaat
van de pianowedstrijd Alessandro Casa-grande in Temi in 1974 en van de Koningin
Elisabethwedstrijd in 1978. Groslots solo- en kamermuziekrepertoire is omvangrijk. Hij
trad op met onder anderen Walter Boeykens en Daniel Blumenthal. Groslot maakte tientallen studio-, radio-, en TV-opnamen en meer dan zeventig lp's en cd's. Hij ondernam
concertreizen door Europa, Israël, Azië, Afrika, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.
Robert Groslot dirigeerde de voormalige orkesten van de Opera voor Vlaanderen, het
Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen, het Nationaal Orkest van België, het
Nieuw Belgisch Kamerorkest, het Nieuw Vlaams Symfonieorkest, het Ulster National
Orchestra, het London Symphony Orchestra, het Philharmonisch Orkest van Rotterdam,
het Noord-Nederlands Orkest en het Gelders Orkest. Hij is artistiek directeur van het
Filharmonisch Jeugdorkest van Vlaanderen en van zijn eigen orkest Il Novecento.
Groslot leverde tal van eigen composities, transcripties en orkestraties af. Hij is docent en
hoofdcoördinator muziek aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen,
dat sinds enkele jaren deel uitmaakt van de Hogeschool Antwerpen.
Symfonieorkest Conservatorium Antwerpen

De voormalige orkestklas van het conservatorium kreeg vanaf het academiejaar 1996-1997
een nieuwe, permanente basis. Wekelijks repeteert men programma's die in de thuishaven, de
Blauwe Zaal van deSingel, of op verplaatsing worden uitgevoerd. De orkest- en ensemblewerking staat onder leiding van Robert Groslot. Met de medewerking van gastdirigenten komen
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jaarlijks een vijftal producties tot stand. Het Koninklijk Vlaams Conservatorium wil ook zijn
briljantste studenten de kans bieden als solist op te treden met het eigen symfonieorkest.
Tijdens het seizoen 1996-1997 speelde het orkest, onder leiding van Walter Boeykens,
een galaconcert ten voordele van de Antwerp Aids Foundation. Onder leiding van
Patrick Davin creëerde het symfonieorkest in december 1997 een celloconcerto van Marc
Verhaeghen. Dit concert werd ten voordele van het "Monument Koning Boudewijn"
georganiseerd. Begin 1998 leidde Jos van Immerseel het orkest in werk van Mozart en
Schubert. Datzelfde jaar was er een samenwerking met het Koninklijk Filharmonisch
Orkest van Vlaanderen voor een wereldcreatie van een werk van Serge Verstockt.
Kenneth Montgomery dirigeerde. Onder leiding van Robert Groslot zette het
Symfonieorkest Conservatorium Antwerpen de Symfonie nr. 4 van Gustav Mahler op cd.
Jaarlijks dirigeert Koen Kessels ook een operaproductie. In 1998 en 1999 staat het orkest
onder leiding van Robert Groslot, Patrick Davin, John Storgards en Jos van Immerseel.
Eliane Rodrigues

Pianiste Eliane Rodrigues is geboren in Rio de Janeiro in Brazilië. Men ontdekte
haar muzikale talent zeer vroeg. Ze kreeg les van Helena Guimaraes Galo en
Arnaldo Estrella. Deze laatste is een leerling van Alfred Cortot en was bevriend
met Heitor Villa-Lobos. Op haar zesde debuteerde Rodrigues op de televisie met
het Orquestra Sinfonica Nacional. In de Verenigde Staten behaalde ze de speciale
prijs van de jury in de Van Clibum-wedstrijd. Haar vertolking van het
Pianoconcerto nr.4 in G van Ludwig van Beethoven tijdens de Koningin
Elisabethwedstrijd liet een diepe indruk na. Eliane Rodrigues vestigde zich in ons
land. Ze geeft vele concerten, ook in het buitenland, en nam tot nu toe veertien
cd's op. In de nabije toekomst volgen er nog eens drie. In 1990 begon Rodrigues opnieuw te
componeren. Ze schreef briljante, soms ondeugende cadenza's en in 1994-1995 voegde ze
daar nog eens vijftien Momentos Musicais aan toe. Het gaat om technische en emotionele
hoogstandjes. Tenslotte herwerkte Rodrigues een sonate die ze als tiener componeerde.
Rodrigues' vertolkingen worden gekenmerkt door eenvoud, spontaneïteit, gevoel en technische beheersing. Ze is wars van gekunsteldheid. Over haar Bach-cd van februari 1998,
met improvisaties en parafrases op orgelthema's, schreef een criticus: "De sonoriteit sluit
wonderwel aan bij de kleurenrijkdom van het orgel maar gaat een nieuw eigen pianistiek
leven leiden. Een fantasierijke betoverende transfiguratie".
Een openbaring was haar creatie voor de Benelux van Gerhardts Concerto voor klavier en
strijkers in de grote concertzalen van Nederland. Van 8 tot 22 augustus van dit jaar was
Eliane Rodrigues als centrale artiest te gast op het eerste Musica Romantica-festival in het
Zwitserse Saas Fee. Ze trad er op met symfonische orkesten uit Rusland en Nederland, gaf
recitals en speelde kamermuziek. Weldra is Eliane Rodrigues ook te horen in Amsterdam,
Sint-Petersburg, Kansas City in de Amerikaanse staat Kansas en Des Moines in Iowa.
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Guido de Neve

"A violinist of fascinatingly contrasted character", zo omschreef The Times Guido de
Neve. De Neve, geboren in Hasselt op 8 januari 1963, gaf al op erg jonge leeftijd blijk
van zijn uitzonderlijk muzikaal talent. Op zijn elfde aanvaardde het Koninklijk
Muziekconservatorium van Brussel hem als leerling. Enkele jaren later behaalde hij er een
eerste prijs met grootste onderscheiding en speciale gelukwensen van de jury. De Neve
kreeg in Granada de prijs Andres Segovia en in Barcelona de prijs Maria Canals. In het
Festival des Jeunes Solistes de Bordeaux behaalde hij de gouden medaille. Hij bracht het
ook tot laureaat van Tenuto en de jury van de CERA Bank-prijs onderscheidde hem als
Vlaanderens meestbelovende jonge musicus.
In 1984 ontmoette De Neve in Assisi de Hongaarse violist Sandor Végh. Onder Véghs
invloed ontwikkelde De Neve tijdens zes jaar intensieve zelfstudie een zeer persoonlijke
manier van interpreteren die hij met succes voor het voetlicht wist te brengen. Niet alleen
de Britse pers toonde enthousiasme. De Zweedse krant Lysekil Posten schreef:
"Muziekliefhebbers moeten de naam Guido de Neve beslist onthouden;
wellicht is hij een toekomstige wereldster". De Braunschweiger Zeitung
zag "...zweifelsohne ein aufgehender Stem am Geigenhimmel..." en De
Morgen gewaagde bij monde van Fred Brouwers van "de nieuwe fakkeldrager van de Belgische vioolschool...".
In 1989 stichtte Guido de Neve het Eugène Ysaye Ensemble, een
mobiel kamermuziekgezelschap, samengesteld uit de beste jonge
Vlaamse musici. Hieruit ontstond in 1996 het Spiegel Strijkkwartet,
waarin Guido de Neve de eerste viool vertolkt.
De Neve is niet alleen een gepassioneerd violist. Wijd en zijd waardeert men zijn research naar
en "restauratie" van onuitgegeven manuscripten. Hij herontdekte vergeten meesterwerken van
onder anderen Guillaume Lekeu, Eugène Ysaye, Joseph Jongen en August De Boeck. Dit leidde
tot creaties die zowel in de concertzaal als op cd grote bijval genoten. De voorbije jaren schreven diverse hedendaagse componisten werken voor en met De Neve. Voor die inzet ter
bekendmaking van Belgische toondichters ontving hij in 1993 de Willem Pelemansprijs.
Guido de Neve is een enthousiast pedagoog. Als docent viool aan het Koninklijk Vlaams
Conservatorium in Antwerpen stelt hij zijn kennis en ervaring ten dienste van jonge,
aankomende musici. De Neve bespeelt een viool van de Gentse vioolbouwer Hendrik
Willems (1632-1697). Dit buitengewoon mooie instrument dateert van 1692.
llia Laporev

Ilia Laporev werd in 1996 geboren in een muzikaal gezin in de Litouwse hoofdstad
Vilnius. Vanaf zijn zevende volgde hij celloles aan de muziekschool van Minsk in WitRusland. Sinds zijn elfde treedt hij op. Als dertienjarige debuteerde hij op de Wit-
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Russische televisie. Nog tijdens zijn studie aan de muziekschool behaalde hij
twee eerste prijzen in nationale muziekwedstrijden en trad hij meer dan eens op
als solist met het Symfonisch Orkest van Wit-Rusland. Van 1984 tot 1989 studeerde Ilia Laporev aan het staatsconservatorium in Moskou bij Sjachovskaja,
een leerlinge van Mstislav Rostropovitch en eerste laureate van de tweede internationale Tsjaikovski-wedstrijd.
In 1989 werd Laporev laureaat van het internationale celloconcours in Praag. Kort daarop
nam hij deel aan de audities voor eerste cellosolo bij het Symfonisch Orkest van de
Vlaamse Opera, waarvan hij sindsdien deel uitmaakt. In 1991 debuteerde hij als solist
met dit orkest in uitvoeringen van Russische muziek. Sinds 1995 geeft hij les aan het
Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen.
Ilia Laporev staat vaak op binnen- en buitenlandse podia. Hij trad op in België, Frankrijk,
Zwitserland, Polen, Hongarije, Duitsland, Venezuela, Rusland, Wit-Rusland en andere
landen. Hij speelde met vooraanstaande muzikanten onder wie de pianisten Alexander
Bodenicharov en Edith Fischer en de violisten Henri Raudales en Mikhail Bezverkhny.
Hugo Claus

Hugo Claus is in 1929 geboren in Brugge. Na de oorlog kwam hij met diverse
baantjes aan de kost. In oktober 1947 vertrok hij naar Noord-Frankrijk om er
als seizoenarbeider in een suikerfabriek te werken, wat hem later inspireerde tot
het toneelstuk Suiker. In Parijs ontmoette hij in een café Antonin Artaud.
Claus voelde zich sterk aangetrokken tot diens "theater van de wreedheid".
Toen Artaud een jaar later stierf, roemde Claus hem in zijn bundel Registreren.
Kort daarop volgde zijn romandebuut De Metsiers. In Parijs was Claus aanvankelijk vooral actief als schilder. Hij sloot zich aan bij de Cobragroep. Hij kwam
echter ook in contact met de Nederlandse Vijftigers. Later vertrok hij naar
Rome, waar hij inspiratie opdeed voor de roman De koele minnaar. Terug in Vlaanderen
begon Claus ook toneel te schrijven.
Na de roman De verwondering verschenen Omtrent Deedee, Schaamte en Het jaar van de
kreeft. Na een tijd in Amsterdam en later weer in Parijs, keerde Claus terug naar België.
In 1983 verscheen Het verdriet van België, dat men als zijn magnum opus beschouwt.
Daarop volgde onder meer in 1996 nog De Geruchten.
Luuk Gruwez

Luuk Gruwez, geboren in Kortrijk in 1953, woont sinds 1976 in Hasselt. In 1973 debuteerde
hij met de poëziebundel Stofzuigergedichten. Daarna volgden Ach, wat zacht geliefkoos om een
mild verdriet (1977), Een huis om dakloos in te zijn (1981), De feestelijke verliezer (1985), Dikke
mensen (1990) en Vuile Manieren (1994). In 1996 verscheen Bandeloze gedichten, een ruime
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bloemlezing van herziene gedichten uit de periode vóór Vuile manieren. Pas sinds 1992
publiceert Gruwez min of meer autobiografisch proza, eerst samen met Eriek Verpale, later
alleen met Het Bal van opa Bing (1994). Gruwez bereidt op dit moment een bundel columns
en nieuw autobiografisch proza voor. Dat laatste verschijnt in november in de reeks PrivéDomein van De Arbeiderspers onder de titel Het land van de wangen.
Kristien Hemmerechts

Kristien Hemmerechts is in 1955 geboren in Brussel. Zij studeerde Germaanse taalen letterkunde. Na een verblijf in Engeland werd ze docente Engelse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit Brussel. Zij debuteerde met drie
Engelstalige verhalen, verschenen in een bundel die van de pers kwam bij Faber &
Faber. Later zijn ze naar het Nederlands vertaald. In 1987 verscheen Hemmerechts'
romandebuut Een zuil van zout, waarvoor ze het jaar tevoren al de Driejaarlijkse
Prozaprijs van de provincie Brabant had gekregen. Haar volgende romans waren
Brede heupen (1989), Zonder grenzen (1991), Wit zand (1993) en Margot en de engelen (1997). Hemmerechts schreef ook vele verhalen, die verschenen in bundels
zoals onder meer Weerberichten (1988), Kerst en andere liefdesverhalen (1992) en
Kort kort lang (1996). In 1997 publiceerde ze het essay Altijd met uw gezever, gij
(1997). In 1990 kreeg Hemmerechts de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Proza.
Miriam Van hee

Miriam Van hee is in 1952 in Gent geboren. Zij studeerde slavistiek en vertaalde werk
van onder anderen Anna Achmatova en Osip Mandelstam. Van haar eigen werk verschenen de poëziebundels Ingesneeuwd in 1984, Winterhard in 1988 en Reisgeld in 1992, telkens bij De Bezige Bij. In 1996 verscheen bij dezelfde uitgeverij haar zevende bundel
Achter de bergen. Voor Winterhard werd zij in 1989 bekroond met de Jan Campertprijs. In
1998 ontving zij de driejaarlijkse Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Poëzie.
De stijl waarin Miriam Van hee schrijft ligt dicht bij de spreektaal en sluit goed aan bij de
onluidruchtigheid van haar onderwerpen. Haar poëzie is de poëzie van iemand die stamelend haar eigen kwetsbaarheid verwoordt om daardoor sterker te worden, iemand die tracht
met zichzelf in het reine te komen, die zich oefent in weerbaarheid tegen de grote onverkwikkelijkheden van het leven: de onwetendheid, het verraad, de vergankelijkheid. Daarbij
ontleent zij haar kracht aan gewone, alledaagse dingen die het leven draaglijk maken: vertrouwde landschappen, kinderen opvoeden, reizen, kleine momenten van intense liefde. De
ratio is nooit veraf, waardoor haar gedichten een grote helderheid hebben. Maar intuïtie en
ritme staan centraal, wat maakt dat deze gedichten bij het herlezen steeds geheimzinniger
en dieper worden. Veel voorkomende, schijnbaar bekende beelden verliezen hun eenduidigheid. Alledaagse voorvallen of bespiegelingen krijgen universele kracht.
Hans Tentije schreef over haar werk in De Groene Amsterdammer: "Een poëzie zonder
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beeldspraak, maar niet zonder beelden. Tal van fotografische of filmische momenten, projecties van angst en onzekerheid, van weemoed en gemis, dienen zich aan". En Herman
de Coninck formuleerde zijn bewondering in De Morgen als volgt: "Haar toon, haar
gefluister. Ze kan op zoveel verschillende manieren fluisteren. Over subtiliteit gesproken".

Monika Van Paemel

Monika Van Paemel werd in 1945 geboren in het Oost-Vlaamse Poesele. Tijdens
haar herstel na een lange ziekte begon ze te schrijven. Ze debuteerde in 1972 met
Amazone met het blauwe voorhoofd. Twee jaar later volgde De Confrontatie.
Marguerite verscheen in 1975. Dit laatste boek was goed voor de Prijs voor
Letterkunde van de provincie Oost-Vlaanderen. Haar bekendste roman is ongetwijfeld De vermaledijde vaders uit 1985. Hiervoor kreeg Monika Van Paemel in
1987 de Staatsprijs voor Proza. De schrijfster was actief betrokken bij een hulpactie
ten voordele van de Roemeense dorpen die tijdens de laatste jaren van het communistische regime dreigden te verdwijnen. Hiervoor verhief koning Boudewijn
haar in de adelstand. Thans houdt Van Paemel zich bezig met hulpverlening aan de
slachtoffers van de burgeroorlog in Bosnië. In 1993 publiceerde zij het autobiografische
verslag Het wedervaren. Haar jongste boek, Rozen op ijs, handelt over liefde en macht, vrijheid en sex en over het veroveren van de vrouwelijke identiteit. Monika Van Paemel is
voorzitter van het PEN-centrum voor Vlaanderen.
!Celiiii

Eddy Van Vliet
De Antwerpse dichter Eddy Van Vliet debuteerde in 1962 op twintigjarige leeftijd.
Voor zijn tweede bundel, Duel uit 1967, kreeg hij als eerste Vlaming de Nederlandse
r
Reina Prinsen Geerligs Prijs. Het grote verdriet bleek in 1975 goed voor de Jan
Campertprijs. Inmiddels evolueerde Van Vliet van sociaal-politiek engagement naar
een meer esthetische, romantische lyriek. In Na de wetten van Afscheid & Herfst uit
1978 deden autobiografische motieven hun intrede. Leven, liefde en dood zijn de
sleutelwoorden in de daaropvolgende bundels, waarvan De binnenplaats uit 1987 met
de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie bekroond werd. In deze bundel, waarvan de
titel verwijst naar de harmonieuze kindertijd, staat het verdwijnen centraal. Twee
motto's gaan de gedichten vooraf. Het eerste is van Hans Magnus Enzensberger: "Er verdwijnt niets en niets blijft". Het tweede luidt: "Verdwijnen is de uiterste bestaansgrond van
't bestaan" en is van Eugenio Mortale. In een interview in Poëziekrant zei Van Vliet over
de formulering van Enzensberger: "Ze is dubbel. Want niet alles verdwijnt, alles herhaalt
zich ook. (...) Alles herhaalt zich, maar van jezelf is er niets dat blijft. Dat is wat mij betreft
een van de doelstellingen van het schrijven, dat je juist tegen het niet blijven voor jezelf
de herinnering wilt bewaren". In 1992 verscheen bij het Poëziecentrum een keuze uit Eddy
Van Vliets gedichten. Ook De toekomstige dief van 1991 is het werk van een melancholicus
pur sang. In zijn recentste bundel, Zoals in een fresco de kleur uit 1996, dient zich een kentering aan. De dichter lijkt vooral de vervulling van het verlangen te bezingen.

riti
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Programma
Ottorino Respighi (1879-1936)
Impressioni brasiliane
Butantan
Canzone e Danza
Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975)
Tahiti trot, opus 16 (Tea for Two)
John Adams (°1947)
Short ridc in a tast machine
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Tr ipelconCërto in C voor piano, viool en cello, opus 56
Allegro
Largo
Rondo alla Polaca
Leonard Bernstein (1918-1990)
Three Dance Episodes from On the town
The great lover
Lonely town
Times Square: 1944

Hugo Claus, Luuk Gruwez, Kristien Hemmerechts, Miriam Van hee, Monika Van
Paemel en Eddy Van Vliet lezen voor uit eigen werk
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Hemelse muziek, gevleugeld woord
Musici en schrijvers in deSingel

Het exotische Brazilië vormde in de jaren twintig voor sommige componisten een vruchtbare inspiratiebron. In 1921 schreef Milhaud zijn Saudades do Brazil. Zeven jaar later componeerde Ottorino Respighi (1879-1936) Impressione brasiliane. Respighi was een meester
in de orkestrale schildering van indrukken. Impressies die hij opdeed in Italië verwerkte
hij in Fontane di Roma, Feste Romane, Pini di Roma en Scherzo veniziano. Kerken inspireerden hem bij zijn Vetrate di chiesa en musea tot zijn Trittico botticelliano. In Butantan roept
hij een idyllisch landschap op, waarin echter giftige slangen rondkruipen - vandaar het
Dies Irae? - , terwijl Canzone e danza de Braziliaanse levensvreugde uitzingt.
Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975) componeerde sneller dan zijn schaduw, zei men. Geen
wonder dus dat hij een veelgevraagd componist van filmmuziek was. Bovendien demonstreerde hij graag zijn kunnen, zoals blijkt uit volgende anecdote uit 1928: na een weddenschap met dirigent Nicolai Malko orkestreerde Sjostakovitsj in nauwelijks drie kwartier de song Tea for two uit Vincent Youmans populaire operette No, no, Nanette. Het
arrangement werd razend populair, maar bezorgde Sjostakovitsj een hoop last met de
Sovjetcensuur. Een jaar later moest hij zich bij de autoriteiten verontschuldigen omdat hij
Malko zijn "westers amusementsmuziekje" had laten uitvoeren in Moskou. Het belette de
componist niet zijn versie van Tea for two, ook wel Tahiti trot genoemd, nog eens een jaar
later in een grote orkestbezetting op te nemen in zijn ballet The Afe of Gold.
Nog zo'n aanstekelijk muziekje is dat van John Adams (°1947), een van de populairste,
meest uitgevoerde en best verkopende hedendaagse componisten. Zelf verklaart Adams
een deel van dat succes door zijn belangstelling voor het verleden: "Ik probeerde een uitweg te vinden uit de modernistische atrofie, uit de avant-garde, die al lang niet relevant
meer is. Toen ik in Harvard studeerde bij Leon Kirchner, een leerling van Scheinberg,
waren de Europese vernieuwers onze voorbeelden. Maar hoe hard ik ook mijn best deed
om de muziek van Boulez, Berio en Stockhausen mooi te vinden, ze sprak me niet aan - al
wist ik mezelf een poos heel overtuigend voor de gek te houden. Mijn eigenlijke interesse
ging uit naar jazz, rock en etnische muziek. (...) Een astroloog leidde ooit af uit mijn horoscoop dat ik een sterk conservatieve kant heb. Dat hoort niemand natuurlijk graag. Maar
misschien is het waar. De traditie en het verleden betekenen veel voor mij. Op een
gewelddadige manier breken met het verleden, zoals Cage, Boulez en Xenakis deden, is
niets voor mij - ik kan niet zonder. Het verleden is een groot reservoir waar ik uit kan
putten wat ik interessant vind."
Een van de dingen uit het verleden die Adams interessant vindt, is het grote symfonische
orkest : "I am a baby of the orchestra", zegt hij. "Ik speelde voor het eerst in een orkest
toen ik negen was. De klarinet was mijn instrument. Op de middelbare school, zo rond
mijn vijftiende, begon ik met dirigeren, en op Harvard had ik zelfs een eigen orkest tot
mijn beschikking (...). De klank van het orkestapparaat en de mogelijkheden die het
biedt, zitten mij in het bloed". Het hoeft dus niet te verwonderen dat Adams naast de
succesvolle opera's Nixon in China en The death of Klinghoffer vooral orkestwerk schreef
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dat vaak en met veel bijval wordt gespeeld: Harmonielehre, The chairman dances, Shaker
loops en het korte, maar krachtige Short 'drie in a fast machine. Deze helse rit voor orkest
schreef hij op vraag van het Pittsburgh Symphony Orchestra voor de opening van het
Great Woods Summer Festival in Mansfield, Massachusetts. Het gaat om aanstekelijke
muziek met een niet te stoppen vrolijkheid en een schitterend, bij momenten lekker
schetterend koloriet. De repetitieve ritmische patronen geven het een grote vaart. Short
ride in a fast machine is niet voor niets het vaakst gespeelde orkeststuk van een nog levende Amerikaanse componist.
Een zelden gespeeld werk van een populair componist is het Tripelconcerto in C voor piano,
viool en orkest, opus 56 van Ludwig van Beethoven (1770-1827). Het is duur om uit te
voeren - er zijn drie solisten voor nodig! - en velen vinden het niet erg evenwichtig. Van
Beethoven componeerde dit concerto in de vruchtbare jaren 1803-1804, toen meesterwerken als de Eroica, de Waldsteinsonate, de Appasionata en het begin van Fidelio het
levenslicht zagen.
Deze werken betekenden de grote doorbraak van de componist. Eind 1804 speelde men
zijn muziek zowat in heel Europa. Na zijn eerste pianoconcerti, waarin hij experimenteerde met de rol van het soloinstrument, wilde hij een stap verder gaan met een concerto
voor drie soloinstrumenten, die elk hun eigen dynamiek kregen en met elkaar in de juiste
balans moesten staan. Misschien is dat wel de reden waarom de thema's niet de aandacht
trekken. Het zijn min of meer geijkte formules, bedoeld om de solisten de kans geven hun
positie tegenover elkaar en tegenover het orkest te bepalen, en als trio ten opzichte van
het orkest. Het eerste deel is een soort plechtige mars. Het bij momenten poëtische middendeel is in vergelijking met de hoekdelen erg kort en leidt direct tot de finale, een
polonaise â la Van Beethoven.
Het Tripelconcerto verscheen pas in 1807, met een opdracht aan prins Lobkowitz. Het was
echter aartshertog Rudolf van Oostenrijk die tijdens de eerste openbare uitvoering in
Wenen in mei 1808 de pianopartij voor zijn rekening nam. Violist was toen Karl August
Seidler en cellist Anton Kraft.
Three Dance Episodes from On the town is een deel van de balletmuziek die Leonard
Bernstein (1918-1990) distilleerde uit zijn musical On the town uit 1944. Een groot deel
van die musical ontstond in het ziekenhuis. Tijdens het productieproces moest Bernstein
een operatie aan zijn neus ondergaan, terwijl de amandelen van librettist Adolph Green
moesten worden weggenomen. Om geen tijd te verliezen, besloten ze zich samen te laten
opnemen en een kamer te delen.
On the town speelt op het einde van de oorlog. Drie matrozen meren na een lange zeereis
aan in Brooklyn, New York, en gaan in Manhattan op zoek naar vrouwen en vertier. Een
van hen wordt verliefd op Miss Tumstiles, of liever: op haar beeltenis. Miss Turnstiles
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figureert op een affiche die belooft dat ze in musea schildercursussen geeft en in Carnegie
Hall leert dansen. Omdat de verliefde matroos op zee het leven van zijn twee makkers
heeft gered, helpen ze hem zijn droommeisje te zoeken. Na zowat heel New York doorkruist te hebben - met de nodige incidenten en avonturen - vinden ze uiteindelijk Miss
Tumstiles, die - tot hun grote verrassing en in tegenstelling tot wat de affiche liet vermoeden - buikdanseres blijkt te zijn. Een libretto dat nogal rammelt, maar de frisse muziek
doet dat vergeten.
In On the town wordt meer gedanst dan in andere succesvolle musicals van toen, zoals
Oklahoma. Meestal liet de componist de balletmuziek over aan een arrangeur die de mooiste thema's uit de show combineerde met dansritmen. Maar Bernstein nam in On the town
zelf de honneurs waar - en dat is te horen. De dansen contrasteren met de eenvoudige
vocale nummers en zitten gesofisticeerder in elkaar dan het gemiddelde musicalballet.
Met zijn aanpak viel Bernstein tussen twee stoelen: zijn mentor Sergei Koussevitzky zag
zijn uitstap naar de musical met lede ogen aan. De regisseur vond de dansen nodeloos
ingewikkeld en noemde ze "Prokofiev stuff'. Feit is dat de drie energieke dansen grotendeels de charme van On the town uitmaken en ook los van de musical te genieten zijn.
The great lover wordt gestuwd door sexuele appetijt, Lonely town, de kern van de musical,
baadt in een jazzy melancholie, terwijl Times Square zwierig en uitgelaten is. "New York,
New York! It's a helluva town!".
Jan Dewilde
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Christine Verhelst
Christine Verhelst

klavecimbel

Vrijdag, 9 oktober 1998, 20 u.
Museum Vleeshuis
In samenwerking met de vzw
Ruckersgenootschap &
Muziekactief

Christine Verhelst

Christine Verhelst studeerde aan het Lemmensinsituut orgel bij Chris Dubois. In 1988
behaalde ze haar laureaatsdiploma. Omdat ze steeds meer belangstelling kreeg voor historische instrumenten, ging ze daarna klavecimbel studeren bij Jos Van Immerseel aan het
Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen. Dit leidde in 1995 tot een
hoger diploma. Verhelst volgde master classes en workshops bij vermaarde klavecinisten
als Collin. Tilney, Robert Kohnen, Jesper Christensen en bij de organisten Bernard
Foccroulle, Joris Verdin en Luwe Tamminga.
In 1983 won Christine Verhelst als organiste de Pro Civitate Muziekwedstrijd voor de
Jeugd. Als klaveciniste werd ze in 1994 laureaat van de Belgische Stichting Roeping.
Verhelst geeft recitals in binnen- en buitenland. Ze maakt deel uit van het orkest Anima
Etema en de kamermuziekensembles More Maiorum en Fontainebleau. Ze treedt ook aan
met andere toonaangevende ensembles, waaronder het Collegium Vocale en Ricercar. Tot
haar recentste cd's behoren een soloplaat met orgel- en klavecimbelmuziek van John Bull,
Peeter Cornet en Peter Philips en een opname van Georg
Friedrich Handels blokfluitsonates, met blokfluitist Peter Van
Heyghen.
Christine Verhelst doceert aan het Lemmensinstituut. Ze verzorgt
master classes en workshops en werkt mee aan de jaarlijkse internationale klaviercursus van het Ruckersgenootschap in
Antwerpen.
Christine Verhelst speelt vanavond op een klavecimbel dat
Hubert Bédard uit het Franse Maintenon in 1974 bouwde naar
een Antwerps origineel van Andreas Ruckers uit 1644. Het is
eigendom van mevrouw Jeanine Lambrechts-Douillez, die zo
vriendelijk was het ter beschikking te stellen.
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Programma
Herdenkingsconcert klavecimbelbouwer Hans Ruckers (+1598)
John Bull (ca. 1562/63-1628)
Praeludium
uit Cambridge, Fitzwilliam Musem, MS 32.G.29 (Fitzwilliam Virginal Book)
Peeter Cornet (1570/80-1633)
Fantasia del primo tono
uit: Berlijn, Deutsche Stadsbibliothek, MS 40316
Anoniem (ca. 1599)
Brande Champanje
Zonder titel
uit: London, British Library, Add. 29485 (Susanna van Soldt Manuscript)
Peter Philips (ca. 1560/61-1628)
Pauana Doloroso
Galiarda Dolorosa
uit Cambridge, Fitzwilliam Musem, MS 32.G.29 (Fitzwilliam Virginal Book)
Anoniem (ca. 1599)
Almande Brun Smeedelyn
Susanna Vung Jour (Orlandus Lassus)
Brabanschen ronden dans ofte Brand
London, British Library, Add. 29485 (Susanne van Soldt Manuscript)
John Bull
In nomine
uit: Parijs, Conservatoire National de Musique, Rés. 1185 & 1122, & GB Oxford, Christ Church,
Mus. MS 1113
In nomine
uit: Parijs, Conservatoire National de Musique, Rés. 1122
In nomine (gloria Tibi trinitas)
uit Cambridge, Fitzwilliam Museum, MS 32.G.29 (Fitzwilliam Virginal Book) &
Parijs, Conservatoire National de Musique, Rés. 1122
Peter Philips
Fece da voi (Peter Philips)
Margott laborez (Orlandus Lassus)
uit Cambridge, Fitzwilliam Museum, MS 32.G.29 (Fitzwilliam Virginal Book)
John Bull
Bulls Goodnighte
uit: Parijs, Conservatoire National de Musique, Rés. 1185
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Zuid-Nederlandse kiaviermuziek van het begin van de 17de eeuw

In de 17de eeuw brachten de Zuidelijke Nederlanden geen muzikale genieën meer voort.
Toch bleef de muzikale bedrijvigheid intens. Aan het hof van de landvoogden en de grote
kerken van Brussel en Antwerpen waren verdienstelijke componisten van eigen bodem
verbonden zoals Peeter Cornet, Nicolaus á Kempis, Philippus Van Wichel en Abraham
van den Kerckhoven. Bovendien werkten er beroemdheden uit het buitenland, onder wie
Peter Philips, John Bull, Biagio Marini, Giuseppe Zamponi en Johann Kaspar Kern. Van
circa 1580 tot circa 1680 was Antwerpen met de families Ruckers en Couchet een
wereldvermaard centrum voor de bouw van virginalen en klavecimbels. De grote steden
hadden hun officiële speellieden. Aristocratie en rijke burgerij musiceerden thuis.
Dit programma stelt de Zuid-Nederlandse klaviermuziek van het einde van de 16de en het
begin van de 17de eeuw centraal. Voor deze muziek zijn er nauwelijks bronnen in eigen
land teruggevonden. Gedrukte muziek ontbreekt - uitgezonderd Charles Guillets bundel
van 1610. De handschriften die men hier samenstelde, waaronder enkele bescheiden "klavierboekjes", bevatten zelden werk van enig artistiek gehalte, dit in tegenstelling tot
gelijkaardige manuscripten uit andere landen. De beste Zuid-Nederlandse muziek vinden
we in Engelse handschriften. Dit geldt alvast voor alle stukken die Christine Verhelst
vanavond ten gehore brengt.
De werken van Peter Philips, het Praeludium en het derde In nomine van John Bull staan
in het beroemde Fitzwilliam Virginal Book. De andere stukken van Bull en een concordantie van zijn derde In nomine zijn overgeleverd in drie manuscripten die thans in Parijs en
Oxford berusten. De vijf anonieme werkjes komen uit het Susanne van Soldt Manuscript.
Deze verzameling anonieme stukken werd in Londen samengesteld voor de twaalfjarige
dochter van een Vlaamse protestant, die omstreeks 1580 de Zuidelijke Nederlanden ontvlucht was. Enkel de Fantasia van Peeter Cornet is opgetekend in een bron die niet van
Engelse oorsprong is. Het was wellicht een Italiaanse leerling van Cornet die omstreeks
1630 het manuscript, thans bewaard in Berlijn, samenstelde.
Dit concert poogt een representatief beeld te geven van de diverse vormen van vroege
17de-eeuwse klavierliteratuur uit de Zuidelijke Nederlanden. Componisten en uitvoerders
maakten vrijwel nooit een strikt onderscheid tussen muziek voor het orgel, het virginaal
of het klavecimbel. Behalve enkele vrije polyfone vormen zoals de prelude en de fantasie,
vinden we dansen zoals de brande, pavane, galliarde en allemande en liedvariaties zoals
Brun Smeedelyn en Bulls Goodnighte. Voorts horen we virtuoze versieringen van eerder
gecomponeerde chansons en madrigalen zoals Susanna Vung Jour, Margott laborez en Fece
da voi en polyfone omspelingen van religieuze melodieën zoals de drie In nomine's.
Peeter Cornet werd vermoedelijk tussen 1570 en 1580 in Brussel geboren. Hij stamde uit
een muzikantenfamilie. Tussen 1603 en 1606 was hij organist van de Sint-Niklaaskerk.
Omstreeks dezelfde tijd kreeg hij, samen met John Bull en Peter Philips, een aanstelling
tot organist aan het hof van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Cornet oefende die
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functie waarschijnlijk uit tot aan zijn dood in 1633. Van Cornet resten ons slechts veertien klavierstukken, opgetekend in vier handschriften. Het omvangrijkste berust in
Berlijn. Het bevat negen stukken, waaronder de Fantasia del primo tono. Waarschijnlijk
stelde een Italiaanse leerling van Cornet de bundel samen.
John Bull was een Welshman. Hij werd omstreeks 1562 geboren. In 1573 trad hij als
koorknaap in dienst van de kathedraal van Heresford. Tien jaar later kreeg hij er een aanstelling tot organist en kapelmeester. In 1586 werd Bull lid van de Chapel Royal in
London. Nog eens drie jaar later behaalde hij aan de universiteit van Cambridge een doctoraat in muziek. Van 1597 tot 1607 doceerde John Bull aan het Londense Gresham
College en was hij actief als organist en orgelbouwer. In 1613 beschuldigde men hem van
overspel. Hij vluchtte naar de Zuidelijke Nederlanden en ging in dienst bij de aartshertogen te Brussel. Van 1615 tot aan zijn dood in 1628 was hij werkzaam als organist van de
kathedraal van Antwerpen. Wellicht is het grootste deel van Bulls Engelse kerkmuziek
vernietigd na zijn vlucht. Gelukkig bleef zijn klaviermuziek grotendeels bewaard. Ze is
opgetekend in talrijke handschriften, waaronder het Fitzwilliam Virginal Book. Bulls
muziek is van zo'n hoge kwaliteit dat men hem beschouwt als een van de grootste contrapuntisten en klaviercomponisten van zijn tijd.
Peter Philips werd vermoedelijk omstreeks 1560 geboren in London. Op zijn veertiende
was hij knoorknaap in de St Paul's Cathedral. Philips was katholiek. In 1582, na de dood
van zijn beschermheer, moest hij het land ontvluchten. Hij vond een nieuwe thuis aan
het Engelse college in Rome. Dit instituut genoot de bescherming van kardinaal
Alessandro Famese. Philips kwam er in contact met de muziek van Palestrina en Anerio.
Na een reis van vier jaar doorheen het katholieke deel van Europa vestigde Philips zich
in Antwerpen, waar hij vooral werkte als muziekleraar. Tussen 1596 en 1628 publiceerde
hij er een groot aantal geestelijke en wereldlijke vocale werken. Na een bezoek aan Jan
Pieterszoon Sweelinck in Amsterdam zette men Philips gevangen op verdenking van
samenzwering tegen de Engelse koningin Elizabeth. In de cel componeerde hij de Pauana
Dolaroso en Galiarda Dolorosa die in het Fitzwilliam Virginal Book werden opgetekend. In
1597 werd Philips organist aan het aartshertogelijk hof te Brussel. Hij bleef dat tot aan
zijn dood in 1628. Philips' vocale werk en een groot deel van zijn instrumentale oeuvre
zijn geïnspireerd door de Italiaanse muziek, meerbepaald de Romeinse, maar de stijl van
zijn consortmuziek en grofweg de helft van zijn klaviermuziek sluit perfect aan bij die van
zijn Engelse tijdgenoten. Daarom beschouwt men hem ook als een der belangrijkste vertegenwoordigers van de Engelse virginalistenschool.
Peter Van Heyghen
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Herdenkingsweekend Hans Ruckers (t1598)

Hans Ruckers wordt herdacht omdat hij voor het klavecimbel een baanbrekend concept
ontwierp. Daarmee legde hij de basis van de klavecimbelbouw. Hij overleed te Antwerpen in 1598. Zijn zonen en kleinzonen zetten het atelier verder tot op het einde van de
17de eeuw. Ruckers' invloed bleef ook merkbaar in de 18de-eeuwse Europese klavecimbelbouw. Hij is nog steeds een inspiratiebron voor hedendaagse bouwers. Om deze geniale
Antwerpenaar waardig te herdenken worden door het Ruckersgenootschap enkele manifestaties op het getouw gezet. Hiervoor kan op de medewerking van de stad Antwerpen,
Muziekactief en het Festival van Vlaanderen-Antwerpen gerekend worden.
In de eerste plaats wordt een BOEK uitgegeven, als leidraad voor iedereen die meer wil
vernemen over de Antwerpse klavecimbelbouwers en hun betekenis voor de nieuwe visie
op muziekinterpretatie vandaag. In dit boek worden de laatste bevindingen van een schare
gespecialiseerde vorsers samengebracht. Zij weten op technisch, historisch en esthetisch
vlak het Antwerpse atelier te situeren in een internationale context. Onder de redactie
van Jeanine Lambrechts-Douillez ('s Gravenwezel) werkten hieraan mee: Florence Gétreau
(Parijs), Geert Karman (Amsterdam), John Koster (Vermillion, S.D.), Laurence Libin
(New York, N.Y.), Karel Moens (Leuven), Martin Skowroneck (Bremen-Oberneuland),
John Henry van der Meer (Fiirth), Jos van Immerseel (Antwerpen) en Jan Van Roey
(Antwerpen). De publicatie bevat ongeveer tachtig illustraties, waarvan elf in kleur, die
een levend beeld brengen van de iconografie betreffende het Antwerpse klavecimbel. De
uitgave wordt verzorgd door Alamire. Het boek zal aan de pers voorgesteld worden in het
museum Vleeshuis op 9 oktober om 17 uur, in aanwezigheid van enkele auteurs.
Terzelfdertijd wordt in het museum Vleeshuis een TENTOONSTELLING geopend die de
Ruckersdynastie in haar Antwerpse en internationale context illustreert.
Het avondconcert op 9 oktober is tevens de opening van een WORKSHOP die geleid
wordt door Chris Verhelst. Deze workshop vindt plaats van 9 tot 11 oktober in het
Museum Vleeshuis en staat open voor klavecinisten die zich wensen te verdiepen in het
oeuvre van het einde van de 16de en het begin van de 17de eeuw (tot 1630). Naast praktijksessies is er uitgebreid aandacht voor de geschiedenis van het instrument, met een
lezing en een rondleiding door Jeanine Lambrechts-Douillez, en de problematiek van de
instrumentenbouw en het onderhoud door Jan van den Hemel en Hilde Coessens. De bijzondere collectie van het museum Vleeshuis - met onder andere een originele muselaer
van loannes Couchet, gebouwd te Antwerpen in 1650 - is dus een ideaal uitgangspunt om
vanuit wetenschappelijk en muzikaal oogpunt dieper in te gaan op de muziek, de cultuurhistorische context en de functie van het historische instrument vandaag. De workshop is
een organisatie van het Ruckersgenootschap, het museum Vleeshuis, Muziekactief,
Centrum voor Muzikale Vorming en Ontwikkeling, en het Festival van VlaanderenAntwerpen.
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Champ d'Action
Koen Kessels

dirigent

Mireille Capelle
John Storgl.ds

sopraan
viool

Zaterdag, 10 oktober 1998, 20 u.
deSingel, Blauwe Zaal

In samenwerking met deSingel

Mireille Capelle

De sopraan Mireille Capelle studeerde zang en lyrische en dramatische kunst aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Ze vervolmaakte zich in de studio van de Nationale
opera, waar zij rollen vertolkte in Rossini's La Cenerentola en Stravinski's Mavra.
Capelle kreeg een engagement aan de Koninklijke Vlaamse Opera en zong Despina in
Cosi fan tutte, Eva in Die Meistersinger von Niirenberg, Marie in Wozzeck, de titelrol in
Salome, Charlotte in Werther, de componist in Ariadne auf Naxos en Kundry in Parsifal.
Als concertzangeres vertolkte Capelle onder meer het Requiem van Mozart, de Wesendoncklieder van Wagner, de Symfonie nr.9 van Van Beethoven, het Te Deum van Brckner
en Jeanne d'Arc au Bucher van Honegger. Met Jos van Immerseel werkte zij mee aan verscheidene barokprogramma's voor het Festival van Vlaanderen en voor Radio France.
Voorts maakten ze een cd-opname van Rossini's La petite Messe Solennelle.
De sopraan verleende haar medewerking aan de verfilming van La voix Humaine van
Poulenc door de BRT. Ze legt zich tevens toe op hedendaagse muziek en verzorgde creaties van Luc Brewaeys' Requialm en Non lasciate ogni speranza, Orpheus' Daughter van
Michael Nyman en voorts vocale werken van Webber, Crumb, Cage, Scelsi, Berio,
Denisov, Nordheim, Gorecki en Tremblay. Ze was te horen tijdens het festival Ars Musica
en de Week van de Hedendaagse Muziek in Gent. Mireille Capelle trad op als eerste
soliste in Bratislava, Praag, Dresden, Londen en Mexico. Ten tijde van Gerard Mortier
zong ze vaak in de Munt. Ze is geregeld te horen in de Vlaamse Opera en treedt op met
het Filharmonisch Orkest van Vlaanderen, het VRT-orkest en het Orchestre
Philharmonique de Liège.
Johan Huys stelde Mireille Capelle voor didactiek van de zangkunst te doceren aan het
conservatorium van Gent. In haar lessen legt ze zich toe op historisch en praktisch onderzoek van de verschillende zangtechnieken, de stijl en de psychologie van de stem. In 1990
kreeg Mireille Capelle de opdracht een nieuwe zangklas uit te bouwen. Daar werkt ze
vooral aan de studie van traditie, oorspronkelijke interpretatie en een sterk geïndividualiseerde organische techniek. Speciale aandacht gaat naar het hedendaagse repertoire.
Mireille Capelle koestert de samenwerking met de klassen orkestdirectie en compositie.
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Zo wil ze tot een breder onderwijs in de zangkunst komen, dat de concurrentie met dat
van scholen elders in Europa aankan.
Koen Kessels

Dirigent en pianist Koen Kessels studeerde aan het
Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen.
Drie seizoenen lang, van 1985 tot 1988, was hij lid van de
muzikale staf van de Muntschouwburg in Brussel. Hij werkte
er itiel onder, anderen Sir John Prirchard, Sylvam
Cambreling, Friedemann Layer en Gert Albrecht aan producties als Katya Kabanova, La Finta Giardiniera en de
wereldcreatie van André Laportes Das Schloss. Van 1990 tot
1994 was Kessels assistent-dirigent bij de Vlaamse Opera in
Antwerpen. Daar assisteerde hij onder anderen Elgar
Howarth en Kontarsky en werkte hij met Silvio Varviso aan
de succesrijke Puccini-cyclus van Robert Carsen.
Kessels debuteerde met het Symfonisch Orkest van Vlaamse
Opera in Cinderella van Prokofiev, een productie van het
Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Daarna dirigeerde hij in
het raam van Antwerpen '93 Silent Screams Difficult Dreams,
de opera van Jan Fabre op muziek van Eugenius Knapik. Dat
betekende zijn internationale doorbraak. Sedertdien werkte
Kessels in België met de belangrijkste orkesten en kreeg hij
de muzikale ILiding van hedendaagse muziektheaterprojecten
bij Walpurgis, T .epor ello, Thierry Salmon en elders.
Zijn buitenlands debuut maakte Koen Kessels in januari 1994 met 11 Barbiere di Siviglia in
de Opéra de Normandie. In 1995 dirigeerde hij met veel bijval het Mozarteum Orchester
uit Salzburg in Carmen. Hij haalde opnieuw de internationale vakpers toen hij in aanwezigheid van de Finse componist Aulis Sallinen de muzikale leiding van diens opera
Kullervo op zich nam in de Opéra de Nantes. Kessels' kennis van de hedendaagse muziek
bracht mee dat ensembles zoals het Duitse Musikfabrik en het Belgische Champ d'Action
hem geregeld uitnodigden. Van dat laatste ensemble is Koen Kessels sinds 1997 muziekdirecteur.
Koen Kessels is gastdocent aan de Operastudio Amsterdam en staat sinds 1993 in voor de
opbouw en coördinatie van de opera-afdeling van het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen. Hij realiseerde opnamen voor de VRT, de BBC, de Franse
radio en TF1.
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Champ d'Action

Klarinettist en componist Serge Verstockt richtte in 1988 het ensemble Champ d'Action
op. Samen met enkele andere jonge componisten en instrumentisten, die elkaar hadden
Ieren kennen in het Koninklijk Muziekconservatorium van Antwerpen, wilde hij de uitvoering van hedendaagse muziek centraal stellen. In enkele jaren groeide Champ
d'Action uit tot een vaste waarde in het landschap van de hedendaagse muziek. Het krijgt
veel internationale belangstelling. Het ensemble was niet alleen te gast op festivals in
België en zijn buurlanden, maar ook in Finland, Portugal, Brazilië, Canada, Engeland en
Japan. In 1995 werd Champ d'Action voor het eerst Cultureel Ambassadeur van
Vlaanderen. Het jaar daarop mocht het de Cultuurprijs van de Katholieke Universiteit
van Leuven in ontvangst nemen.
Het hedendaagse repertoire geeft gestalte aan nieuwe muzikale uitdrukkingsvormen.
Daarom gaat Champ d'Action een rechtstreekse dialoog aan met de werken, waarbij het
ensemble de confrontatie met eigentijdse technologieën, zoals "live-electronics", tape en
computer, niet schuwt. Het begrip "champ" wijst trouwens op de uitwisseling van ideeën
tussen muziek en wetenschap. Champ d'Action hecht veel belang aan creaties: vele componisten schreven werken voor het ensemble, die ze achteraf samen met de muzikanten
verfijnden. De betrokkenheid was bijzonder intens tijdens werksessies met Helmut
Lachenman, Klaus Huber, Takayuki Rai, Michael Finnissy, Richard Barrett, James Dillon,
Jonathan Harvey, Volker Staub, Kaija Saariaho en anderen.
Voorts programmeert Camp d'Action rond grote namen als Boulez, Cage, Dillon,
Ferneyhough, Finnissy, König, Kurtag, Newman, Stockhausen, Tenney, Vinao, Xenakis en
Zimmerman, én componisten van eigen bodem. Tot die laatste behoren Brewaeys, De
Visscher, D'Haene, Logghe, Swinnen en Verstockt. Het project Musicircus - muziektheater voor kinderen rond werk van John Cage - kent sedert 1996 een groeiend internationaal succes.
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Programma

Drie vrouwelijke componisten
Kaija Sariaaho (°1952)
Graal théátre

Olga Neuwirth (°1968)
Hoolloomooloo

Younghi Pagh - Paan (°1945)
Sowon / Wunsch

De overige teksten en toelichtingen bij het programma vindt u in de programmabrochure
van deSingel.
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Myriam Fuks & Pianotrio Arthur Grumiaux
Myriam Fuks
Philippe Koch
Luc Dewez
Luc Devos

zang
viool
cello
piano

Zondag, 11 oktober 1998, 11u. & 15u.
Kasteel Middelheim
In samenwerking met het Festival
van Vlaanderen-Brussel, in het
kader van de Koffieconcerten

Myriam Fuks

Zangeres Myriam Fuks is in 1949 geboren in Tel Aviv. Zij heeft
de Jiddische muziek in haar bloed. Haar overgrootouders waren
kunstenmakers die rondtrokken tussen Warschau en Odessa.
Fuks' moeder was een verdienstelijke zangeres in het vooroorlogse Warschau. Haar oom Israël Glasman maakte naam als
virtuoos op de klassieke gitaar.
Toen Myriam Fuks vier jaar was, woonde zij in Brussel. Ze won
er de eerste prijs in een zangwedstrijd voor kinderen. Op haar
twaalfde speelde ze in het theater Yikkult, nog altijd het enige
Jiddische theater in West-Europa. In 1974 verhuisde Fuks naar
Israël. Ze werd er al snel populair dank zij een hoofdrol in een
populaire tv-commercial, medewerking aan enkele films en
optredens in theaters en café-chantants.
In 1984 vertrok Myriam Fuks naar de Verenigde Staten. Na vele
omzwervingen belandde ze enkele jaren later opnieuw in Brussel, dat sindsdien haar uitvalsbasis is. Sinds 1984 gaf Myriam Fuks een indrukwekkend aantal concerten in heel Europa.
Met haar eigen theaterproduktie Clafoutis Stas toerde ze door België en zijn buurlanden. Het
Jiddisch is de enige taal waarin Myriam Fuks zich écht kan uitdrukken, zegt zij, een taal die
van diep binnenin komt. Myriam Fuks zingt over vreugde, verdriet, heimwee en de ziel van
het joodse volk.
Pianotrio Arthur Grumiaux

Het Pianotrio Arthur Grumiaux ontstond in 1992. Het bestaat uit violist Philippe Koch,
cellist Luc Dewez en pianist Luc Devos. De Stichting Baron Arthur Grumiaux gaf hen
toelating om de naam van de beroemde violist te gebruiken. Het trio speelde voor de
radio van Romaans Zwitserland, de RTBF, Radio France en de RTL. Het nam drie cd's op,
waarvan twee bij Ricercar en één bij Cyprès. Zijn integrale opname van de trio's van
Guillaume Lekeu kreeg een Diapason d'Or en een Choc de la Musique.
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Philippe Koch

Philippe Koch studeerde viool aan het Luikse Conservatoire Royal de Musique en vervolmaakte zich daarna bij Arthur Grumiaux. Hij werd concertmeester van het orkest van de
RTL en leraar viool aan het conservatorium van Bergen. In 1995 kreeg hij een aanstelling
tot leraar aan het conservatorium van Luik. Philippe Koch treedt als solist op met diverse
orkesten en musiceert met partners als Walter Boeykens, Daniel Blumenthal, Eliane
Rodrigues en France Springuel. Voor het label Ricercar nam hij het oeuvre voor viool
van Henri Vieuxtemps op.
Luc Dewez

Luc Dewez studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Hij vervolmaakte
zich in de Muziekkapel Koningin Elisabeth en bij André Navarra aan de Hochschule van
Detmold. Dewez is leraar cello aan het conservatorium van Bergen en directeur van de
muziekacademie van Rixensart. Hij trad op in China, Israël, Japan, Mexico, Venezuela en
in Afrika. Hij speelde met Paul Meyer, Gérard Poulet, Gérard Caussé, Daniel Blumenthal
en Philippe Hirschhorn. Voor EMI nam hij celloconcerti van Boccherini op.
Luc Devos

Luc Devos studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Hij vervolmaakte
zich bij Peter Feuchtwanger in Londen en bij Vlado Perlemuter in Parijs. Devos werd in
1983 eerste laureaat van het Chopin Concours in Palma de Majorca en finalist van het
Concours Clara Haskil in Montreux. Hij ondernam tournees naar Japan, Mexico,
Rusland en Canada. Luc Devos concerteert geregeld met Belgische en buitenlandse orkesten, waaronder het orkest van Romaans Zwitserland, het orkest van de Tonhalle in
Zürich, het Concertgebouw Kamerorkest, het Orchestre Philharmonique de Montréal en
het orkest van de RTL. In 1993 kreeg Luc Devos de Prijs van de Belgische Muziekkritiek.
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Koffieconcerten
Zondag, 6 september 1998, 11 & 15 u.
Moorsel, Kasteel van Moorsel
Vier op 'n Rij & La Capriola
Blokfluitconcert
Zondag, 13 september 1998, 11 & 15 u.
Brussel, Paleis der Academiën
Jan Vermeulen, Helen Flaherty & Shantalla
Ierse ballades en nocturnes van Field
Zondag, 211 september 1998, 11 & 15 u.
Ganchoron, Kableel Ti-tr Rivieren,
Cathérinc Dclasalle, Mireille Capelle & Koen Kessels
Ballades uit hel 19de-ecuwse Parijs: Poulenc, Satie en het Franse chanson
Zondag, 27 september 1998, 11 & 15 u.
Herzele, Kasteel van Herzele
Zanggroep Centro Galego & Rafaëlla Smits
programma te bepalen
Zondag, 4 oktober 1998, 11 & 15 u.
Deinze. Kasteel van Ooidonk
Roel Dieltiens, Mar-ta Sebestyen & Muszikás
Kodaly en I lonyaarse volksliederen
Zondag, 11 oktober 1998, 11 & 15 u.
Antwerpen Kasteel Middolhcim
Myriam Fuks & Pianotrio Arthur Grumiaux
Bloch & Jiddische liederen
Zondag, 18 oktober 1998, 11 & 15 u.
BorgInnn, Kastool flijlcl
Vera Coomanc, Paul Kliriuk & Christel Kessels
Huybrechts en oude Vlaamse liederen
Zondag, 25 oktober 1998, 11 & 15 u.
Bousval, Chateau de Pallandt
Kate Rusby, Steve Dujardin & Christine Verhelst
Purccll versus English folksongs
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Koffieconcerten

Ook deze keer zoeken we raakpunten tussen de Europese volksmuziek en klassieke muziek.
Buitenlandse artiesten treden samen op met musici van eigen bodem, verenigd rond vrouwen uit de "Artes Minores", de diva's van het kleine podium, divettes in muziek en
woord, kasteelvrouwen voor één dag.
De koffieconcerten in de mooiste kastelen van België vinden telkens op zondag plaats om
11 en 15 uur. De tweede voorstelling wordt rechtstreeks uitgezonden door Radio 3. Voor
elk concert kan u genieten van een heerlijke kop koffie of thee. Een aangenaam surplus
aan uw concertbezoek blijft de uitgebreide brunch om 12.30 uur en de korte rondleiding
doorheen de geschiedenis van het kasteel.
Kasteel Middelheim

Even voor 1780 bouwde architect Barnabé Guimard voor jonker Van Schorel de Wilrijck
het kasteel Middelheim. Toch is het goed veel ouder: de naam Middelheim is van Frankische oorsprong. De hoeve Middelheim wordt voor het eerst vermeldt in een acte uit
1342. In het begin van de 16de eeuw vormde een rijke Antwerpenaar ze om tot een "hof
van plaisantie" of buitenverblijf met de allures van een kasteeltje. Op het einde van de
18de eeuw verlangde de vooruitstrevende jonker Van Schorel echter naar meer comfort.
Hij nam architect Guimard onder de arm. Deze had eerder het Brusselse Koningsplein en
de zetel van de Staten-Generaal van de Oostenrijkse Nederlanden - ons huidige parlementsgebouw - ontworpen. Hij bouwde een sober, neoclassicistisch landhuis. Omstreeks
het midden van de vorige eeuw was Middelheim eigendom van Edmond Le Grelle, een
telg uit een bekende bankiersfamilie. Hij maakte van het park een arboretum. Zijn weduwe, Bathilde de Wael, verhuurde het kasteel aan de stad Antwerpen, die het in 1910 verwierf en er een theesalon onderbracht. Veertig jaar later werd het domein, onder impuls
van burgemeester Lode Craeybeckx, herschapen in het Openluchtmuseum voor
Beeldhouwkunst Middelheim.

De overige teksten en toelichtingen bij het programma vindt u in de programmabrochure
van de Koffieconcerten.
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Camerata Trajectina & Ensemble Oltremontano
Louis Peter Grijp

algemene leiding

Suze van Grootel
Anne Grimm
Stratton Bull
Nico van der Meel
Mitchell Sandler

sopraan
sopraan
altus
tenor
bas

Saskia Coolen
Erik Beijer
Louis Peter Grijp
Doron David Sherwin
Elisabeth Schollaert
Simen van Mechelen
Wim Becu
René van Laken

blokfluit
trommel & viola da gamba
luit & cither
cornet
schalmei & altpommer
alt- & tenortrombone
tenor- & bastrombone
tenor- & basdulciaan

Zondag, 11 oktober 1998,20 u.
Sint-Carolus Borromeuskerk

In samenwerking met de
Antwerpse Marnixringen
Een coproductie met het Holland
Festival Oude Muziek Utrecht

Camerata Trajectina

De Stichting Camerata Trajectina - letterlijk betekent de naam "Utrechts muziekgezelschap" - bestaat sinds 1974. Het ensemble ontpopte zich tot pleitbezorger van de
Nederlandstalige muziek uit de 16de en 17de eeuw. De Camerata brengt programma's
rond literaire of politieke thema's en figuren, zoals Hooft, Bredero, Huygens, Vondel,
Willem van Oranje, de Tachtigjarige Oorlog, de godsdiensttwisten en de dodendans.
Hieraan voegde het ensemble de afgelopen jaren het succesvolle Tesselschade-festijn toe,
dat het uitvoerde in het Muiderslot, en een uitgebreide concerttoumee rond de figuur van
de doperse voorman Menno Simons. Veel bijval oogstten ook Pacxken van Minnen met
Middelnederlandse liederen van de 14de en 15de eeuw, Souterliedekens met 16de-eeuwse
wereldlijke liederen en psalmzettingen en programma's rond de componist Jacob van Eyck
en de onlangs herdachte 17de-eeuwse schilder Jan Steen.
Op die manier werd de Camerata Trajectina "incontournable"
bij plechtigheden in verband met belangrijke figuren en feiten
uit de Nederlandse geschiedenis. Het gezelschap was betrokken
bij de herdenking van de Unie van Utrecht in 1979, die van
Willem van Oranje in 1984, die van de dichter en componist
Constantijn Huygens in 1987 en die van geschiedschrijver
Coomhert in 1990. Dit jaar stelde de Camerata een programma
samen rond de Vrede van Munster die in 1648 een eind maakte
aan de Tachtigjarige Oorlog. Zulks leidde tot de opname van de
cd De Vrede van Munster, waaraan het Ensemble Oltremontano
meewerkte.
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De Camerata Trajectina trad op tijdens praktisch alle edities van het Holland Festival
Oude Muziek in Utrecht en gaf honderden concerten in Nederland en Vlaanderen, in
andere Europese landen en in de Verenigde Staten. Het ensemble maakte tot nu toe zes
grammofoonplaten en nam elf cd's op die verschenen bij Globe en Philips Classics.

Ensemble Oltremontano

In 1993 werd onder impuls van Wim Becu het ensemble Oltremontano opgericht. Het is
genoemd naar de musici uit de Lage Landen die in de 15de en de 16de eeuw het Europese
muziekleven domineerden. De Italianen noemden hen "oltremontani", wat letterlijk "die
van over de bergen" betekent. Het ensemble legt zich toe op de uitvoering van de
Vlaamse polyfonie.
Wim Becu studeerde aan de conservatoria van Antwerpen en Den Haag. Hij geeft les aan
de Musikhochschule van Aken en die van Trossingen. Hij concerteerde over de hele
wereld met groepen als het Huelgas ensemble, Concerto Palatino, Hespèrion XX,
Currende, de Tavemer Players, het Concerto Vocale, Anima Etema, het Collegium
Vocale, La Petite Bande en L'Orchestre des Champs-Elysées. Becu werkte mee aan zo'n
tachtig cd-opnamen.
De leden van Oltremontano deden hun ervaring op bij dezelfde ensembles als Wim Becu.
Oltremontano was te gast op het Festival van Vlaanderen in Brugge en Antwerpen en in
Alden Biesen. Voor de BRTN maakte het opnamen met werk van onder anderen Andries
Pevernage, Orlandus Lassus en Tielman Susato. Oltremontano werkte mee aan de cd van
de Camerata Trajectina met muziek ten tijde van de Vrede van Munster in 1648.
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Programma
Van Marnix tot Munler:
herdenkingsconcert bij de vierhonderdste verjaardag van het overlijden van Filips van Marnix,
heer van Sint-Aldegonde, oud-burgemeester van Antwerpen

Tielman Susato (ca. 1500-1561/64)
Pavane La Bataillp
uit: Het derde musyck boekxken daerinne
alderhande danserye, Antwerpen, 1551

Anoniem
Antwerpen rijck, o Keyserlicke Stede
uit: Een nieu Geusen Lieden boecxken, 1581

Arent Vos (?-1570)
Slaet op den Trommele
uit: Een nieu Geusen 1 leden boecxken, 1581

Anoniem
Gebedt voor de belegeringe van 's Hertogenbosch
uit: Jacob Revius, Over-ysselsche San gen en dichten, 1630

Anoniem
Een nieu Liedeken van Graeff Jan de Mosselman
uit: Jacob Lievenszn. van Rogge, Een Nieu Geuse
Liedt-Boeck, deel 111, 1645

Anoniem
Der Geusen Haes-op iiyt Calloy
uit: een pamflet van 1638

L.R. Reael (?-?)
Den 2e Psalm van Ducdalbe
uit: Een nieu Geusen Lieden boecxken, 1581

Anoniem
Maximilianus de Bossu
uit: Een nieu Geusen Lieden boecxken, 1581

Anoniem
Wilhelmus (rpcnnstructie van de vei sie bij de
intriPht van Willem van Oranje le Brussel in 1577)
Anoniem
Hoc die Opdensfilie Heren comcn klagen (
Op de wysc van Will ielmus van Nassouwen
uit: Fen niet t Geusen Lieden boec)(1‘en, 1581

Anoniem / Nico Van der Meel
tCaetsspel der Franchoyscn
uit: Jeronimus van der Voort, tCacts.spel bi
Franchoysen, Antwerpen, 1583

Anoniem
Nero moordadich (begrafenis van Willem van
Oranje, 1584)
uit: Een nieu Geusen Lieden boecxken, 1581

Melchior Franck (ca. 1579-1639)
Wilhelmus von Nassawe
uit: Opusculum etlicher newer und alter
Reuterliedlein, 1603

Anoniem
Waarom zijt ghy soo langhen tijdt
uit: Richard Versteegen, Nieuwe tijdinghen,
Antwerpen, 1622

Giovanni Giacomo Gastoldi (ca. 1550-ca. 1622)
Hoort ghy Borgers
0 Nederlanden
Laet nu de Schaepkens weyden
Als hinnen gaen op crucken
T is genoegh, oorloghsmannen
uit: Balletten met vyf, ses en acht stemmen, gheslelt up Italiaensche Rijmen, Nu tot lof van den Ppy,
tusschen Spaignien ende Oraignien, en tot vermaeck van de Nederlandtsche jeught met Neder-di
sche woorden verciert, Antwerpen 1fi4c?

Willem Wander van Nieuwkerk (°1955)
0 Nederlanden
Bataille
Thorbecke's Wals (0 Nederlanden)
Bataille-Cancan (Als hinnen gaen op cd-linken)
Uolijn's Lindy-Hop (Tis genoeqh,
Oorloghsmannen)
Bataiiie II
Wy musen willen sluyten
gecomponeerd ter gelegenheid van de Nationale
Herdenking van de Vrede van Munster, op 5 juni
1998 in de Haagse Ridderzaal

Giovanni Giacomo Gastoldi
Wy Musen willen sluyten (1649)
uit: Balletten met vyf, ses en acht stemmen, ghestelt op Italiaensche Rijmen, Nu tot lof van den
Peys tusschen Spaignien ende Oraignien, en tot
vermaeck van de Nederlandtsche jeught met
Neder-duytsche woorden verciert, Antwerpen,
1649.

De overige teksten en toelichtingen bij het programma vindt u in de programmabrochure van de
Antwerpse Marnixringen.
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Europalaan 9
3900 Overpelt
Tel. 011/64.37.79

Festival van Vlaanderen - Antwerpen

Info

Info 1 321

Plaatsbespreking

DESINGEL
Voor alle concerten, behalve degene die hiernaast
afzonderlijk vermeld worden:

DE VLAAMSE OPERA
concerten en voorstellingen nrs. 20 en 24:
losse kaartverkoop vanaf 22 augustus

Desguinlei 25 -2018 Antwerpen
tel. 03/248 28 28 - fax 03/248 28 00
openingsuren :
MA - VR: 10-19 u.
ZA: 16-19 u.

Frankrijklei 3 - 2000 Antwerpen
tel. 03/233 66 85
openingsuren :
MA - ZA: 11-17.45 u.

EKU-TICKETSHOP
Voor alle concerten, behalve degene die hiernaast
afzonderlijk vermeld worden:
Kammenstraat 70 - 2000 Antwerpen
tel. 03/213 86 60
openingsuren:
MA - VR: 10-18 u.
ZA: 12-18 u.

CULTURELE INFOBALIE
Voor alle concerten, behalve degene die hiernaast
afzonderlijk vermeld worden:
Grote Markt 40 - 2000 Antwerpen
tel. 03/220 81 11 - fax 03/220 81 18
openingsuren:
Dl - VR: 10-18 u.
ZA: 12-17 u.

FNAC
Voor alle concerten, behalve degene die hiernaast
afzonderlijk vermeld worden:
Groenplaats - 2000 Antwerpen
openingsuren:
MA - DO: 10-18.30 u.
VR 10-19 u.
ZA 10-18.30 u.

322 I nfo

KONINKLIJK FILHARMONISCH ORKEST VAN
VLAANDEREN
concert nr. 21:
losse kaartverkoop vanaf 24 augustus
concert nr. 23:
losse kaartverkoop vanaf 31 augustus
Braziliëstraat 15 - 2000 Antwerpen
tel. 03/231 37 37 - fax 03/213 54 00
openingsuren :
MA - VR :10 - 13 uur
14 - 17 uur
ZUIDERPERSHUIS
Flamenco Festival nr. 22
tel. 03/248 01 00

PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN
concerten nr. 31
tel. 02/507 82 00

Samenwerkende Vereniging Festival van Vlaanderen

Inlichtingen over de andere leden-festivals:
Festival van Vlaanderen-Brugge
Dienst Toerisme
Burg 11
8000 Brugge
tel. 050/44 86 86
fax 050/44 86 00

Festival van Vlaanderen-Limburg
Vlasmarkt 4
3700 Tongeren
tel. 012/23 57 19
fax 012/26 41 26
e-mail: jovol@club.innet.be

Festival van Vlaanderen-Brussel
Shell Building
Ravensteinstraat 60
1000 Brussel
tel. 02/54895 95
fax 02/548 95 90
e-mail: festival@skynet.be

Festival van Vlaanderen-Mechelen

Festival van Vlaanderen-Gent
Kasteel Borluut
Kleine Gentstraat 46
9051 Gent
tel. 09/243 94 94
fax 09/243 94 90
e-mail: festival-gent@skynet.be

Stadhuis
Grote Markt 21
2800 Mechelen
tel. 015/29 78 22
fax 015/29 78 23

Festival van Vlaanderen-Vlaams-Brabant
Brusselsestraat 63
3000 Leuven
tel. 016/20 05 40
fax 016/20 52 24
e-mail: festivaLviaams.brabant@skynet.be

Festival van Vlaanderen-Kortrijk
Jan Breydellaan 12
8500 Kortrijk
tel. 056/22 28 29
fax 056/22 05 02

Info
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21 -29 augustus 1999
Muziek uit de tijd van Antoon van Dyck

19 - 27 augustus 2000
Guillaume Dufay & Gilles Binchois

18 - 26 augustus 2001
Josguin Desprez & Heinrich Isaac

24 augustus - 1 september 2002
John Bull en de Engelse virginalisten

324 lInfo

Stadsplan

1 Congrescentrum 't Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
2 Sint-Augustinuskerk
Kammenstraat 73

8 Sint-Pauluskerk
Veemarkt
9 Zuiderpershuis
Waalsekaai 14

3 Sint-Carolus Borromeuskerk
Hendrik Conscienceplein
4 De Dry Monnicken
Pieter en Paulusstraat 7

Niet op de kaart :

5 Bourlaschouwburg
Komedieplaats 18

Desguinlei 25

deSingel

6 Koninklijke Vlaamse Opera

Koningin Elisabethzaal

Frankrijklei 3

Koningin Astridplein 23-24

7 Museum Vleeshuis
Vleeshouwersstraat 38-40

Kasteel Middelheim
Middelheimiaan 63

Info
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Uitgevoerde Werken

Adam
De tous biens playne

72

Adams, John
Short ride in a fast machine

299

Agricola, Alexander
Cecus non judicat de coloribus
De tous biens plaine
J'ay beau huer
Missa In Myne zyn
Missa Je ne demande
Missa Secundi toni

96
96
96
131
131
131

Anoniem
A la mia gran pena forte
117
Almande Brun Smeedelyn
304
Amoroso
96
Antwerpen rijck, o Keyserlicke Stede
319
A penas el sol rayava
117
Asturianada
96
A veynte y siete de Marco
57
Ay luna que reluzes
57
Batalla Famossa
175
Brabanschen ronden dans ofte Brand
304
Brande Champanje
304
Branies de Montard
96
Claros y frescos dos
117
Comment peult avoir joye
96
Como suele el blanco zisne
117
Der Geusen Haes-op uyt Calloy
319
Dezi flor rresplandeciente
96
Di, perra mora
117
Een nieu Liedeken van Graeff Jan de Mosselman 319
Gebedt voor de belegeringe van 's Hertogenbosch 319
Hoe die Spaensche Hoeren comen klagen
319
L'homme armé
167
Maximilianus de Bossu
319
Nero moordadich
319
Nuevas, nuevas, por tu fe
72
Ora baila tu
117
Osanna salvifica
72
0 si veras al mocuelo
72
Por la puerta del Cambron
117
Puse mis amores
117
Qual estavades anoche
72
Quanto mas lexos de ti
96
Que se hizo, Juan, tu placer?
117
Reyna muy esclarecida
167

326 Info

Rio de Sevilla
Romanesca & Canarios
Si avéis dicho, marido
Subime a lo alto
Suzanna Vung Jour
tCaetsspel der Franchoysen
Tres morilles
Veci la danse Barbari
Vos partistes yo quede
Waarom zijt ghy soo langhen tijdt
Wilhelmus
Wilhelmus von Nassawe
zonder tekst
zonder titel

131
57
117
72
304
319
57
96
72
319
319
319
72
304

Antxieta, Juan de
Ave Sanctissima Maria
Missa Sine Nomine
Salve, Regina
Salve, Sancta Parens
Virgo et Mater

167
167
167
167
167

Arafiés, Juan
Chacona

117

AraLijo, Pedro de
Batalha

175

Arauxo, Francisco Correa de
Canto Ilano de la Inmaculada Concepción
Beethoven, Ludwig van
Ah, perfido!, opus 65
Symfonie nr. 1 in C, opus 21
Tripelconcerto in C voor piano,
viool en cello, opus 56

57

246
246
299

Bernstein, Leonard
Three Dance Episodes from On the town

299

Brewaeys, Luc
Credeva voor twee sopranen en orkest

284

Bruckner, Anton
Symfonie nr. 8 in c

250

Brudieu, Joan
Els Goigs de Nostra Dona
Missa Pro Defunctis

138
138

Bull, John
Bulls Goodnighte
Het juweel voor Capelle
In nomine (3 versies)
Lord Lumley's Galliard
My Self
Praeludium

304
239
304
239
239
304

Byrd, William
Fantasia, MB 13
Pavan & Gaillard, MB 52

239
239

Cabezón, Antonio de
161
Diferencias sobre Conde Claros
161
Diferencias sobre El Canto del Cavalier°
Diferencias sobre el canto Ilano del Caballero 175
161
Diferencias sobre La Dama le Demanda
161, 175
Diferencias sobre Las Vacas
175
Pauana Italiana - diferencias
161
Pavana con su glosa
161
Pues no me queréis hablar
175
Suzana
161
Tiento
175
Tiento del Primer Tono
175
Tiento del Sexto Tono
57
Tiento de Salve Regina
157
Un gai bergier
Cárceres, Bartomeu
Tau gar96 la durundena

57

Cardoso, Frei Manuel
Velum templi scissum est

80

Castro, Juan Blas de
Desde las torres de alma

57

Compère, Loyset
Lordault
Veci la danse Barbari

96
96

Cornet, Peeter
Fantasia del primo tono
Cotes, Ambrosio
Mortuus est Philippus Rex
Crecquillon, Thomas
Un gai bergier

304

72

Encina, Juan del
cucíJ, cucucill!
Hoy comamos y bevamos
Levanta, Pascual, levanta
Más vale trocar
Paguen mis ojos
Pésame de vos el conde
Pues no te duele mi muerte
Romerico, tij que vienes
Todos los bienes del mundo
Triste Esparía sin ventura
Una saríosa podia
Vo no spero qu'en mi vida

189
189
189
189
96
189
189
189
189
189
189
117

Escobedo, Bartolomé de
Missa Philippus Rex Hispaniae

105

Fletxa, Mateo
Dindirindín
La Bomba
La Girigona
La Guerra
Que farem del pobre Joan

57
201
217
201
57

Franck, Melchior
Wilhelmus von Nassawe

319

Fuenllana, Miguel de
e:,Con qué la lavaré?
De Antequera sale el moro
De los álamos vengo, madre
Glosa sobre Tan que vivray
La GirigonQa
Morenica dame un beso
Vos me mataste
Gastoldi, Giovanni Giacomo
Als hinnen gaen op crucken
Hoort ghy Borgers
Laet nu de Schaepkens weyden
0 Nederlanden
T is genoegh, oorloghsmannen
Wy Musen willen sluyten

216
216
217
161,167,216
217
216
216

319
319
319
319
319
319

105, 228
Ghiselin, Johannes
La Spagna

67

Ghizeghem, Hayne van
Ce n'est pas jeu

96

175

Dvorak, Antonin
Symfonie nr. 9 in e, "Uit de Nieuwe Wereld", 246
opus 95
Eline, Petrus
Adieu, natuerlic leven myn

Hoert hier myn lieve gheselle

Glazoenov, Alexander
De Lente, opus 34

287

72

Info
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Gombert, Nicolas
Media vita

131

Gon9ales, José Bernal
Navego en hondo mar

117

gregoriaans
Ab insurgentibus in me
Astiterunt reges terrae
Ave Maria, gratia plena
Beata viscera
Benedicta et venerabilis
Diviserunt sibi vestimenta mea
Insurrexerunt in me testes iniqui
Locuti sunt adversum me
Post partum
Vim faciebant

80
80
167
167
167
80
80
80
167
80

Guerrero, Francisco
Ave virgo sanctissima
Claros y hermosos ojos
Duo Seraphim
Hei mihi, Domine
La gracia y los ojos bellos
Ojos claros y serenos
Pluguiera a Dios
Si la noche haze escura
Guerrero, Pedro
Di perra mora

117

Handel, Georg Friedrich
Suite voor klavecimbel nr. 7 in g
Suite voor klavecimbel nr. 8 in f

239
239

Haydn, Joseph
Symfonie nr. 26 in d, "Lamentatione"
Symfonie nr. 49 in f, "La Passione"

284
284

Heredia, Sebastian Aguilera de
Salbe de 1. tono por dolasolre

167

Infantes, Don Ferdinando de las
Domine probasti

131

Lassus, Orlandus
Margott laborez
Susanna vung jour
Suzana

Info

57

Guttiérez, F.
0, quan felige a sido

Isaac, Heinrich
Ave regina caelorum
La Martinella

328

228
117
57
181
117
67, 117
117
57

96
72

304
304
175

Lobo, Alonso
Versa est in luctum
Mahler, Gustav
Adagio uit de Symfonie nr. 10 in fis
Totenfeier

228
257
257

Manchicourt, Pierre de
Faulte dargent
Vidi speciosam

131
181

Marin, José
Al son de los arroyuelos
La verdad de Perogrullo
Mi seríora Mariantarios
Niria como en tus mudangas
No piense Menguilla ya
Ojos pues me desderiáis
Que se Ileva las almas
Sepan todos que muero
Si quieres dar Marica en lo giert°
Sin duda piensa Menguilla
Tortolilla si no es por amor

147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147

Martin y Coll, Antonio
Diferencias sobre las Folias

147

Meel, Nico Van der
tCaetsspel der Franchoysen

319

Milan, Luys
Falai Miría Amor
Fantasia
Quien amores ten

161, 216
161
161, 216

Morales, Cristóbal de
A porta infieri
105
Circumdederunt me gemitus mortis
105
Collocet eos Dominus cum principibus
105
De Antequera sale el moro
161,216
Ecce virgo concipiet
67
Lectio
201
Manus tuas a fecerunt me
105
Miserere nostri
201
Ne recorderis peccata mea, Domine
105
Parce mihi Domine
105
Peccantem me quoditie
67
Qui consalabatur me
201
Regem cui omnia vivunt
105
Sabbato sancto, lectio prima
201
Signum crucis mirabile
67
Taedet animam meam vitae meae
105
Venite exultemus Domino
105
Morata, Ginés de
La rubia pastorgica
Ojos que ya no véis

117
117

Morton, Robert
L'homme armé / II sera pour vous
Mudarra, Alonso
Diferencias sobre Guárdame las Vacas
Fantasia que contrahaze la harpa
a la manera de Ludovico
Ysabel perdiste la tu faxa
La romanesca: Guárdame las vacas
Tres fantasias
Triste estava el rey David

96

216
217
217
201
201
217

Narváez, Luys de
216
Con qué la lavaré
161
Diferencias sobre El Conde claros
Diferencias sobre Guárdame las vacas 161, 216
161
La canción del Emperador
216
Paseábase el Rey moro
Neuwirth, Olga
Hoolloomooloo

312

Nieuwkerk, Willem Wander van
0 Nederlanden

319

Obrecht, Jacob
Ave Mans stella
Moet my lacen dijn, vriendelic schijn
't Meiskin was jonck, wel te passe
Waer sij dij Han
Non Papa, Jacobus Clemens
Justempus
Ortega
Pues que me tienes, Miguel

72
72
72
96

Palestrina, Giovanni Perluigi de
Surge, propera

228

Pastrana, Pedro de
In te, Domine, speravi

131

Perialosa, Francisco de
Precor te, Domine

131

Philips, Peter
Fece da voi
Galiarda Dolorosa
Margott laborez
Pauana Doloroso

304
304
304
304

Pipelare, Matthaeus
Mijn liefskins bruyn ooghen

72

Pisador, Diego
216
En la fuente del rosel
Romance de Abindarráez: La manana de San Juan 216
216
Si la noche haze escura
Pontac, Diego de
Missa In Exitu Israel de Aegypto

131

Pujol, Joan Pau
Passio Domini nostri
Jesu Christi secundum Joannem

80

Revel, Sebastián
Ricercar a 4 del primo tuono

175

Reael, L.R.
Den 2e Psalm van Ducdalbe

319

Respighi, Ottorino
Impressioni brasiliane

299

Ribayaz, Lucas Ruiz de
Spagnolettas & Tarantela

147

67

117

Ortiz, Diego
Dos recercadas
Folias & Romanescas
II Re di Spagna: Baja danza
Recercada primera
Recercada quinta sobre tenores
Recercada segunda sobre tenores
Recercada segunda
Recercada segunda sobre Doulce mémoire
Recercada segunda sobre 0 felici occhi miei
Tres recercadas

216
147
57
175
161
161
175
175
175
216

Pagh-Paan, Younghi
Sowon / Wunsch

312

Palero, Francisco Fernández
Ave Mans stella

167

Rimski-Korsakov, Nikolai
Ouverture tot Het groot Russisch Paasfeest, 287
opus 36
Rogier, Philippe
Caligaverunt oculi mei
Clamavi de tribulatione mea
Inclina cor meum
Missa Philippus II Rex Hispaniae
Pereat dies
Regina caeli
Respice in me
Tedet animam meam

181
181
181
181
131
181
181
181
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Romero, Mateo
Libera me, Domine
Fatigada navecilla

181
131

Rossum, Frédéric van
Concerto voor fluit en orkest, opus 56

257

Salsedo
Que bien me lo veo

96

Sanz, Gaspar
Jácaras & Canarios

147

Sariaaho, Kaija
Graal théátre

312

Sermisy, Claudin de
Tan que vivray
Sheppard, John
In manus tuas
Libera nos
Reges Tharsis

228
228
228

Sibelius, Jean
Karelia Suite, opus 11

287

Sjostakovitsj, Dmitri
Tahiti trot, opus 16 (Tea for Two)

299

Susato, Tielman
Pavane La Bataille

330 lInfo

161, 216

De los álamos vengo, madre
El que sin ti bivir ya no querría
En la fuente del rosel
Lágrimas de mi consuelo
Libera me, Domine
Mi mal de causa es
Morenica dame un beso
Quien amores tiene, como duerme?
Vos me mataste

217
201
216
201
201
201
216
117
216

Verdi, Giuseppe
II Trovatore

266

Victoria, Tomás Luis de
Animam meam
Ave Maria, gratia plena
Caligaverunt oculi mei
Gaudent in coelis animae Sanctorum
Lamed. Matribus suis dixerunt
Missa Surge, propera
0 lux et decus Hispaniae
0 vos omnes
Popule meus
Super flumina Babylonis
Tamquam ad latronem
Tenebrae Responsoriae
Tradiderunt me
Vere languores nostros ipse tuut

80
57
80
67
80
228
181
80
80
181
80
201
80
67

Vos, Arent
Slaet op den Trommele

319

Zelenka, Jan Dismas
De Profundis in d, ZWV 50
Miserere in c, ZWV 57
Requiem in d, ZWV 48
Responsoria pro primo Nocturno a 4, ZVVV 47

272
272
272
272

319

Sweelinck, Jan Pieterszoon
Fantasia ut re mi fa sol la
Onder een linde groen

239
239

Tallis, Thomas
Missa Puer natus est nobis
Suscipe, quaeso Domine

228
228

Torre, Francisco de la
Danza alta
II Re di Spagna: Danza alta

96, 117
57

Tsjaikovski, Peter
Vioolconcerto in D, opus 35

287

Valderrábano, Enriquez de
MUsica para discantar sobre un punto
Soneto a manera de danga

201
201

Vásquez, Juan
Amor, virtud y nobles pensamientos
Cavallero, queraysme dexar
,Con qué la lavaré?

117
201
217

Wie? Wat? Waar? Wanneer?
Lijst van de gebruikte afkortingen:
algemene leiding (al), alt (a), arpa doppia (ad), bariton (bar), bas (b), blaasinstrumenten (bi), blokfluit (1)10,
castariuelas (cas), cello (vcI), chirimtá (ch), contratenor (ct), cometto (crt), dirigent (dir), dulciaan (dulc),
fagot (fg), fluit (fl), gitaar (git), klavecimbel (cmb), luit (It), mezzosopraan (ms), muzikale leiding (ml), orgel
(org), percussie (pc), piano (pf), pommer (pm), regie (reg), sackbut (sb), sopraan (s), tenor (t), trombone
(tr), vihuela (vih), vihuela de arco (viha), viola da gamba (vdg), violone (vle), viool (vI), zang (z)

Abramowicz, Sylvia (vdg)
Alden, Christopher (reg)
Almajano, Marta (s)
Arruabarrena, Maite (s)
Atherton, David (dir)
Banks, Jon
Barth, Ned (bar)
Becu, Wim (tr)
Beethoven Academie
Beijer, Erik (vdg)
Bellocq, Eric (1t, git, org)
Benet, Josep (t)
Bernardini, Alfredo (ch)
Biggi, Francis (ft, vih)
Borrás, Josep (fg)
Boterf, Bruno (t)
Bouchot, Vincent (bar)
Boulay, Raphaël (t)
Bull, Stratton (a)
Buyle, Anne-Marie (s)
Caals, Jan (t)
Cabré, Josep (dir, bar)
Camerata Trajectina
Canihac, Jean-Pierre (crt)
Cantin, Catherine (fl)
Cantor, Annemieke (ms)
Capella Currende
Capelle, Mireille (s)
Capilla Flamenca
Capilla Pefiaflorida
Carlier, Gunter (tr)
Carnovich, Daniele (b)
Casademunt, Sergi (vdg)
Cavina, Claudio (a)
Champ d'Action
Christophers, Harry (al, dir)
Climent, Lambert (t)

25/08
22/09
30/08
22/08
18/09
24/08
22/09
11/10
25/09
11/10
29/08
23/08
26/08
22/08
24/08
23/08
22/08
29/08
29/08
23/08
11/10
28/08
26/08
23/08
26/08
27/08
11/10
22/08
24/08
18/09
23/08
28/08
10/10
26/08
27/08
23/08
22/08
24/08
22/08
24/08
23/08
26/08
10/10
30/08
25/09
22/08

113
259
215
49
255
93
259
317
281
317
199
77
137
49
103
71
49
199
199
71
317
179
137
77
137
165
317
49
103
255
71
179
309
137
165
65
49
103
49
103
77
137
309
225
281
49

Gooien, Saskia (blf)
Costa, Paolo (ct)
Currende Consort
Dawidoff, Mikhail (t)
De Callatay, Marie-Noëlle (s)
De Cat, Marnix (ct)
De Groot, Peter (a)
Delaigue, Renaud (b)
De Koning, Kees-Jan (b)
Demeyere, Ewald (cmb)
De Mulder, Juan Carlos (vih)
Denecker, Patrick (al, pm)
De Neve, Guido de (vI)
Denys, Tore (t)
Dever, Barbara (ms)
Devos, Luc (pf)
Dewez Luc (vI)
'
Diaz, Xavier (vih, git)
Dombrecht, Paul (dir)
Dominguez, Rosa (ms)
Duddeck, Beat (a)
Duftschmid, Lorenz (vle)
Dumestre, Vincent (vih)
Ensemble Clément
Janequin de Paris
Ensemble La Romanesca
Ensemble Oltremontano
Ernst, Ralf (b)
Estevan, Pedro (pc)
Euregio Jeugdorkest
Fauché, FranQois (bar)
Ferrari, Marco (bi)
Figueras, Montserrat (s)
Frimmer, Monika (s)
Fuks, Myriam (z)
Garrigosa, Francesc (t)
González-Campa, Adela (cas)
Gosfield, Avery (bi)

24/08
11/10
22/08
24/08
28/08
22/09
25/09
26/08
25/08
29/08
25/08
28/08
30/08
23/08
07/10
28/08
22/09
11/10
11/10
22/08
24/09
29/08
24/08
24/09
22/08
24/08
25/08
29/08

103
317
49
103
179
259
281
137
129
199
129
173
215
65
293
179
259
313
313
49
267
187
103
267
49
103
113
199

30/08
11/10
29/08
22/08
24/08
26/08
26/09
23/08
29/08
23/08
22/08
26/08
24/09
11/10
22/08
24/08
26/08
23/08

215
317
187
49
103
145
285
71
199
71
49
145
267
313
49
103
145
71

Info

331

Gran Duca di Toscana
Grijp, Louis Peter (al)
Grimm, Anne (s)
Groslot, Robert (dir)
Guglielmi, Luca (org)
Hermans, Ivo
Herreweghe, Philippe (dir)
Hespèrion XX

Honeyman, lan (t)
Huelgas Ensemble
II Fondamento
Jacarandá
Kessels, Koen (dir)
Kiehr, Maria Cristina (s)
Koch, Philippe (vI)
Koninklijk Filharmonisch
Orkest van Vlaanderen
Kooij, Peter (b)
La Caccia
La Capella Reial de Catalunya
La Colombina
Laporev, lila (vcI)
Lasalle, Daniel (sb)
Lawrence-King (ad)
Leurs, Carla (vI)
Lindo, Sharon
Lislevand, Rolf (git)
Lucidarium
MacLeod, Stephan (b)
Mena, Carlos (ct)
Mertens, Anne (s)
Mertens, Paul (b)
Moreno, José Miguel (al, vih)
Ortega, Ginesa (z)
Oro, Martin (a)
Pandolfo, Paolo (viha)
Pianotrio Arthur Grumiaux
Piollet, Marc (ml)
Quintana, Juan Manuel (vdg)
Raes, Eric
Rastbichler, Otto (t)
Ricart, Jordi (bar)
Rodrigues, Eliane (pf)
Romanko, Olga (s)
Romijn, Corinne
Regg, Karolina (s)
Ruigrok, Mirella (dulc, pm)

332 lInfo

25/08
11/10
11/10
07/10
24/08
22/08
06/09
11/09
22/08
24/08
26/08
24/09
25/08
24/09
29/08
10/10
23/08
26/08
11/10
11/09
18/09
24/09
23/08
22/08
24/08
23/08
26/08
07/10
22/08
24/08
22/08
26/09
24/08
26/08
23/08
25/08
22/08
24/08
25/08
28/08
27/08
30/08
11/09
29/08
30/08
11/10
22/09
22/08
24/08
22/09
25/08
24/08
07/10
22/09
22/09
25/09
23/08
25/08
24/08

113
317
317
293
103
49
251
247
49
103
145
267
129
267
187
309
77
137
313
247
255
267
65
49
103
77
137
293
49
103
49
285
93
145
71
129
49
103
113
179
159
215
251
187
215
313
259
49
103
259
129
103
293
259
259
281
65
113
103

Sandler, Mitchell (b)
Savall, Arianna (ad)
Savall, Jordi (al, vdg)

Saveniers, Edmond (dir)
Schollaert, Elisabeth (pm)
Schweppe, Jasper (t)
Sebastian, Bruno (t)
Semilla Flamenca
Sherwin, Doron David (crt)
Sirinu
Snellings, Dirk (b)
Sorek, Eitan (t)
Spanhove, Bart (blf)
Spring, Matthew
Stobart, Henry
Storgárds, John (vI)
Stowe, Sara
Symfonieorkest Conservatorium
Antwerpen
Symfonisch Orkest van
de Vlaamse Opera
Tapio, Markus (vdg)
Termont, Lieven (bar)
The Sixteen
Theuns, Frank (fl)
Tiso, Elisabetta (s)
Tomasson, Tomas
Vallin, Marie-Claude (s)
Van Altena, Marius (t)
Van Berne, Harry (t)
Van der Meel, Nico (t)
Van Goethem, Joris (blf)
Van Grootel, Suze (s)
Van Immerseel, Jos (cmb)
Van Laethem, Katelijne (s)
Van Laken, René (dulc)
Van Leunen, Sjef (a)
Van Loey, Paul (bit)
Van Mechelen, Simen (tr)
Van Nevel, Erik (al)
Van Nevel, Paul (dir)
Varady, Julia (s)
Verhelst, Christine (cmb)
Vier op 'n Rij
Vilamajó, Lluis (t)
Vine, Matthew (t)
Visse, Dominique (al, ct)
Wagner, Dieter (t)
Wassner, Claude (fg)
Yoshimine, Fumiharu (blf)
Young, Simone (dir)

11/10
26/08
22/08
24/08
26/08
26/09
23/08
11/10
25/08
22/09
08/0913/09
25/08
11/10
24/08
26/08
25/08
28/08
24/08
24/08
10/10
24/08
07/10

317
145
49
103
145
285
65
317
129
259
215

06/09
22/09
23/08
26/08
30/08
25/08
22/08
24/08
22/09
25/08
25/08
25/08
11/10
28/08
11/10
05/09
25/08
11/10
28/08
28/08
25/08
11/10
28/08
25/08
06/09
09/10
28/08
24/08
25/08
29/08
29/08
24/08
28/08
06/09

243
259
71
137
225
113
49
103
259
129
129
129
317
173
317
237
129
317
179
173
113
317
179
129
243
303
173
103
129
199
187
103
173
243

113
317
93
137
129
173
93
93
309
93
293

INTERVIEW
niet
Georges
Cywie
DE
MAN
VAN
AGUSTA

Honderd
jour
René
Magritte
een
„gesprek"

--~1.11Wre

DE MEESTER VAN
HET MYSTERIE

http://www.knack.be
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Festival van Vlaanderen en
Royale Beige, een klinkend akkoord.
Muziek maken, muziek beluisteren, muziek beleven, muziek ontdekken. Jong talent een podium geven. Klinkende namen voor het
voetlicht halen. Klassieke werken tot leven brengen en eigentijdse
muziek meer weerklank geven. Dat is wat het Festival van Vlaanderen
bezielt. En Royale Beige helpt.

40
ROYALE
BELGE
,

