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Woord vooraf
"Music for Sir Anthony". U zal zich wellicht afvragen wat Antoon van Dyck en polyfone
muziek met elkaar te maken hebben en, wanneer u enig verband ontdekt heeft, waarom
er dan precies Vlaamse, Italiaanse en Engelse muziek op het programma staan. Het is ook
best mogelijk dat u hier en daar de naam Luca Marenzio opvangt en daar ook geen blijf
mee weet. Welnu, voor de zesde maal zal Laus Polyphoniae aan uw vragen tegemoet
komen. In meer dan twintig concerten, aangevuld met talrijke lezingen, workshops, masterclasses, kinderconcertateliers en rondetafelgesprekken, wordt immers getracht een
beeld te schetsen van het actieve muziekleven ten tijde van Antoon van Dyck.
Het is bekend dat de Vlaamse polyfonisten veel invloed uitoefenden en dat zij die in
Italië werkzaam waren de grondslagen voor de Italiaanse vroegbarok en dus ook voor de
opera legden. Deze stempel vond een neerslag in Engeland, toen daar het werk van
Italiaanse componisten, waaronder de intellectuele en gecultiveerde aristocraat Luca
Marenzio - gestorven in 1599, het geboortejaar van Van Dyck - met veel enthousiasme
onthaald werd. De indruk die zij maakten, waaide terug naar het continent, samen met
prestigieuze Engelse componisten als Peter Philips, Richard Dering en John Bull, die toen
in Vlaanderen verbleven. Het is dus meer dan de moeite waard om dit uiterst rijke en
beweeglijke muziekcircuit, waarmee Van Dyck ongetwijfeld in aanraking kwam, te belichten in deze extra lange aflevering van Laus Polyphoniae.
Zoals voorgaande jaren heeft Laus Polyphoniae 1999 opnieuw een "dirigent in residence"
uitgenodigd. Deze keer is er gekozen voor de befaamde Duitse luitist Konrad Junghanel.
Hij brengt twee avondconcerten met zijn ensemble Cantus 0511n, geeft een interview en
een masterclass en leidt tot besluit twee scenische uitvoeringen van de barokopera La
catena d'Adone van Domenico Mazzocchi. Verder wordt de polyfone en vroegbarokke
bloemlezing uit de tijd van Van Dyck verzorgd door vermaarde binnen- en buitenlandse
ensembles. Een absolute topdag wordt ongetwijfeld zondag 22 augustus, dag op dag vierhonderd jaar na het overlijden van Luca Marenzio, waarop Radio 3 niet minder dan vier
concerten organiseert en rechtstreeks uitzendt.
Naar aanleiding van het grote succes van de drie concertateliers voor kinderen in 1998
wordt dit jaar elke dag een activiteit voor de jongste festivalbezoekers georganiseerd in
samenwerking met Mallemuze, jeugddienst voor muziek. Het aanbod masterclasses en
workshops, in samenwerking met Muziekactief, Centrum voor muzikale vorming en ontwikkeling, is eveneens verder uitgebreid. En voor festivalbezoekers die er tussen al deze
evenementen nood aan hebben om even op adem te komen, is er nog altijd het
Festivalcafé in het Elzenveld.
Natuurlijk houdt de muziek niet op na Laus Polyphoniae. Net als de voorbije jaren ligt
het accent bij de Herfstconcerten op hedendaagse muziek en jong talent. Naast verscheidene gerenommeerde ensembles, orkesten en solisten zijn er nu ook twee voorstellingen
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voor kinderen van Fietsen, een productie van het Het Paleis/KJT & Muziektheater
Transparant, naar het gelijknamige boek van Gregie De Maeyer.
Van Dyck en zijn tijd... er is geen kunstenaar die niet beïnvloed werd door zijn omgeving. De schilder kon u al volop bewonderen. Wij hopen met Laus Polyphoniae toch
alleszins één aspect van zijn omgeving te kunnen tonen.

Eric Antonis
voorzitter van de vzw Festival van Vlaanderen-Antwerpen
schepen voor cultuur, bibliotheken en monumentenzorg

Festival van Vlaanderen - Antwerpen

Festival van Vlaanderen - Antwerpen

~=
laus
polyphoniae
Festival
van

~ME
Vlaanderen

Antwerpen

Music for Sir Anthony
21 augustus - 1 september 1999
naar aanleiding van
het overlijden van Luca Marenzio in 1599
en de geboorte van Antoon van Dyck in datzelfde jaar

Festivalsecretariaat:
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
22-29 augustus: 10 -17 u.

Laus Polyphoniae 19

Antoon van Dyck, Zelfportret met zonnebloem
1633
Olieverf op doek, 60 x 73 cm
Chester (Groot-Brittannië), The Duke of Westminster
By kind permission of His Grace The Duke of Westminster OBE TD DL
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Antoon van Dyck en de muziek van zijn tijd

1599. Of het er vierhonderd jaar geleden zo waanzinnig hectisch aan toe ging zoals nu in
1999, ter voorbereiding van een vermeend nieuw millennium, weten we niet, maar in
ieder geval was er toch wel een en ander te beleven, althans vanuit ons historisch, door
herdenkingsjaren bezeten perspectief. In dat jaar overleden de Italiaanse componist Luca
Marenzio, een van de grootmeesters van het Italiaanse madrigaal, en zijn Spaanse tegenpool Francisco Guerrero, die - geïnspireerd door de Contrareformatie - vooral religieuze
werken schreef. Queen. Elisabeth van Engeland stuurde in hetzelfde jaar de orgelbouwer
Thomas Dallam naar Constantinopel met een instrument als geschenk voor de sultan. In
Antwerpen verschenen bij de muziekdrukker Petrus Phalesius (Pierre Phalèse) Italiaanse
madrigalen van de Romein Felice Anerio, Franse chansons van de lokale meester
Cornelis Verdonck en een verzameling Latijnse missen, samengesteld door Matthias
Pottier, zangmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. In Italië bereidden op dat
moment twee componisten elk een opera voor die het jaar nadien, in 1600, in Florence
zal opgevoerd worden ter gelegenheid van het huwelijk van Maria de Medici met de
Franse koning Henri IV: Jacopo Pen i schreef een Eurydice, Giulio Caccini Erapimento di
Cefalo. De muziek was een internationaal product geworden, dankzij de muziekdruk, in
1601 honderd jaar oud, en dankzij de intense politieke, economische en culturele contacten en uitwisselingen. Het muzikaal uitgeverscentrum Antwerpen, het kunstzinnige hof
van de Engelse koningen James I en Charles I in London en de aristocratische steden in
Italië (Genua, Rome, Palermo, Venetië, Turijn, Mantua, Florence, Bologna): dit worden
de drie geografische polen in het leven van het schildersgenie Antoon van Dyck, die op
22 maart 1599 in de Scheldestad het levenslicht aanschouwde.
Antwerpen was niet meer de economische metropool van weleer, maar de schone kunsten
werden er duurzaam gekoesterd, ook de muziek. Petrus Phalesius jr. had er zich in 1582
gevestigd als zoon van de vermaarde Leuvense muziekdrukker Petrus Phalesius sr. Zijn
onderneming bleef een bloeiend bedrijf dat zijn activiteiten voortzette tot in 1674. De
eerste decennia vanaf 1582 waren cruciaal door de toenemende internationalisering van
het repertoire, vooral dan de definitieve doorbraak van het Italiaanse madrigaal, ten
nadele van het stilaan uitstervende Franse chanson. Baanbrekend en succesrijk waren
vooral vier madrigaalanthologieën uit de jaren 1585-1591, die een representatieve doorsnede gaven van de toenmalige muzikale smaak in de Zuidelijke Nederlanden. Die smaak
was uitgesproken conservatief, met vooral madrigalen van Luca Marenzio (vooral de vroege, niet experimenteel-chromatische), van de Romein Giovanni Maria Nanino, een leerling van Palestrina, van de Vlamingen Philippus de Monte, kapelmeester van het keizerlijk hof, en Giovanni de Macque, werkzaam in Napels, en van Giovanni Ferretti, die het
geleerde madrigaal ruilde voor de luchtige canzona alla napolitana. Het zou nog even
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duren vooraleer de vroegbarokke vernieuwingen hier bijval kregen: de latere weken van
Marenzio kregen wel een kans in 1609 en enkele van Monteverdi's vroege bundels in
1615. Van begeleide monodieën of het systematisch gebruik van de basso continuo was er
nog weinig sprake, al publiceerde Phalesius in 1613, bij wijze van uitzondering, de geestelijke solistische motetten voor twee en drie stemmen en orgelcontinuo, de Gemmulae
sacrae van de uitgeweken Engelse katholiek Peter Philips, sedert 1597 organist aan het
hof van Albrecht en Isabella in Brussel.
De instrumentale muziek kende een opmerkelijke bloei aan het Brusselse hof, vooral voor
orgel en klavecimbel. Eersterangsfiguren als Peter Philips, John Bull, eveneens een
Engelsman die naderhand organist werd aan de Antwerpse kathedraal, en Peeter Cornet
stonden borg voor composities van uitzonderlijk niveau, vaak van Engelse factuur, zoals
variatiereeksen en dansen, die bij de aartshertogen blijkbaar bijzonder in de smaak vielen.
In 1628 stond Van Dyck in contact met aartshertogin Isabella die hem een gouden halssnoer schonk voor een portret dat hij van haar had gepenseeld. Antwerpen zelf was toen
een internationaal befaamd centrum van de klavecimbel- en virginaalbouw dankzij de
familie Ruckers. In het ouderlijk huis van Antoon van Dyck stond een instrument van
Jan Ruckers. In de vroege 17de eeuw waren naast de Engelse virginalisten vooral de
Amsterdammer Jan Pieterszoon Sweelinck en de Italiaan Girolamo Frescobaldi de toonaangevende figuren. De eerste Engelse uitgave met virginaalmuziek van de drie groten
William Byrd, John Bull en Orlando Gibbons verscheen in 1611 onder de titel Parthenia
or the Maydenheacl, voorzien van een opdracht aan keurvorst Frederik van de Palts en
Elisabeth Stuart, dochter van James I van Engeland. De vorsten, die in 1613 voor hun
huwelijk door John Bull met een huwelijksmotet werden gehuldigd, verbleven in 1631 als
bannelingen in Den Haag, als gasten van Frederik-Hendrik en Amalia van Solms, voor
wie Van Dyck op dat ogenblik werkte.
Van Dyck voelde zich door Engeland erg aangetrokken: als jonge volleerde schilder verbleef hij in 1620-21 in opdracht van James I, die hem gedurende zes maanden in Londen
met een jaarsalaris honoreerde. De koning had ook muzikale interesses. Bij zijn aankomst
in Engeland in 1603 vond hij er de muziek in "a highly flourishing state". Volgens een
18cle-eeuwse bron was James een "writer of Psalms, Sonets and Madrigals" Het Engelse
madrigaal kende toen een korte, maar krachtige bloei. In 1588 was een anthologie verschenen getiteld Musica transalpina, een heel bijzondere uitgave, want de opgenomen
Italiaanse madrigalen waren `englished', dit is, met behoud van de muziek, maar voorzien
van een Engelse tekst. De bronnen waaruit hoofdzakelijk was geput waren de reeds geciteerde Antwerpse uitgaven van Phalesius. Dit was de aanzet tot het ontstaan van 'originele werken', die, zoals in Vlaanderen, niet experimenteel waren, maar veeleer conservatief,
met een uitgesproken voorkeur voor de lichtere canzonetta (naar het model van de, ook
in Antwerpen, uitzonderlijk populaire Giovanni Giacomo Gastoldi en Giovanni Ferretti,
een van de favorieten in de Phalesius-bundels). Tussen 1588 en 1627 verschenen in
Londen een vijftigtal uitgaven met Engelse madrigalen van vooraanstaande figuren als
Thomas Morley, Thomas Weelkes en John Wilbye. Koning James I en zijn familie waren
ook de instrumentale muziek niet ongenegen: tot zijn hofkring behoorden luitspelers als

12

Laus Polyphoniae

John Dowland, wiens werk het absolute hoogtepunt van de Engelse luitmuziek vertegenwoordigt, en Robert Johnson, evenals gambisten als John Cooper, beter bekend als
Cop(e)rario, die mogelijk de zonen van de koning in het gambaspel onderwees. Prins
Henry, die in 1612 op achttienjarige leeftijd overleed, had John Bull in dienst voor diens
vertrek naar het vasteland in 1613, evenals Robert Johnson en Thomas Ford, een uitstekend gambaspeler. Het luit- en vooral ook het gambarepertoire bleef lange tijd erg populair in Engeland. Het sololied kende een bloeitijd met de 'song' voor solostem met begeleiding van luit of gamba, zoals in de Songs of Mourning, in 1613 door Coperario en de
dichter-componist Thomas Campion verzorgd naar aanleiding van de dood van prins
Henry. Ook Charles I, de voornaamste Engelse opdrachtgever tijdens Van Dycks tweede
verblijf in Engeland tussen 1634 en 1641, was 'music-minded'. Volgens de gezaghebbende
17de-eeuwse muziekuitgever John Playford was Charles "not behind any of his predecessors in the love and promotion of this science..., by his knowlegde of music a competent
judge therein..., and would play his part exactly well on the bass viol". Hij werd bijzonder
gecharmeerd door de "incomparable Phantasies of Mr Coperario". Tevens bewonderde hij
het werk van de gebroeders Lawes, Henry en William, eersterangscomponisten van songs
en gambamuziek. Wellicht weerklonk deze intieme kamermuziek tijdens de poseersessies
waarmee Van Dyck zijn adellijke bezoekers in zijn door de koning ter beschikking gestelde woning in Blackfriars onthaalde, vergezeld van spijs en drank in overvloed... Ook
Franse muziek zal aan het hof niet vreemd geweest zijn, want Charles was gehuwd met
Henrietta Maria, de dochter van de Franse koning Henri IV. Van Dyck portretteerde de
koningin met haar dwerg in 1633 (zie afbeelding p.14). Toen zij in 1625 na haar huwelijk
in Parijs naar Engeland kwam, behoorde de Franse luitspeler en componist van 'airs de
cour' Fran&ois Richard tot haar gevolg. Bij haar overlijden componeerde de Franse luitspeler Jacques II Gallot, een leerling van Denis Gaultier, een prachtige muzikale 'tombeau'.
Het muzikale repertoire waarmee Antoon van Dyck tijdens zijn jeugd in Antwerpen kennismaakte en wat hij in 1620-21 en tijdens zijn tweede, langduriger verblijf in Londen
had gehoord, verschilde ongetwijfeld van wat hij hoorde in Italië, dat hij tussen 1622 en
1627 doorkruiste. Sedert meer dan twintig jaar streed Italië op de voorposten van een
nieuwe muziek, de 'stik moderno', als gelijkwaardige partner van de 'stik antico', de
16de-eeuwse 'klassieke' polyfonie. In de laatste decennia van de 16de eeuw werd in intellectuele kringen in Florence, met als spilfiguren de theoreticus en luitspeler Vincenzo
Galilei, vader van de beroemde fysicus Galileo Galilei, en de zanger-componist Giulio
Caccini, de basis gelegd voor een nieuwe componeerwijze, geïnspireerd door de muziek
van de oude Grieken. Centraal stond het onvoorwaardelijke respect voor de tekst, die
volgens hen in de gevestigde polyfone kunst werd verwaarloosd en alleen optimaal tot
haar recht kon komen in een soort 'spreekgezang', waarbij de muziek een verlengstuk
wordt van het 'retorisch spreken', van de affectief geladen voordracht van poëzie. Dit
resulteerde in de begeleide monodie en in de recitatiefstijl, waarbij een solostem de tekst
muzikaal 'voordroeg', ondersteund door één of meerdere instrumenten, de basso continuo.
Uit die Florentijnse experimenten ontstonden de eerste pogingen om een toneelwerk volledig gezongen op te voeren, met als resultaat de opera. Tot de vroegste voorbeelden
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Antoon van Dyck, Koningin Henrietta Maria met Sir Jeffrey Hudson
1633
toile, 219 x 135 cm
Washington, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection
C) Board of Trustees, National Gallery of Art, Washington
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behoren de geciteerde werken van Peni en Caccini, opgevoerd ter gelegenheid van het
huwelijk van Maria de Medici met de Franse koning Henri IV. In 1631 zou Van Dyck de
koningin in Antwerpen portretteren, evenals haar zoon Gaston d'Orléans. Tijdens zijn
Italiaanse reis bezocht Van Dyck ook Mantua, waar in 1607 de eerste opera van Claudio
Monteverdi, Orfeo, aan het hof van de Gonzaga's werd opgevoerd. Het jaar nadien volgde
voor de opening van het hertogelijk theater zijn Arianna, waarvan slechts het, terecht
beroemd gebleven, Lamento d'Arianna is bewaard. Vermeldenswaard is wel een andere
parel uit datzelfde jaar 1608, de meer bescheiden, maar bijzonder charmante pastorale
opera Daphne van Marco da Gagliano. Met het overlijden van hertog Vincenzo Gonzaga
in 1612 was de glansperiode van Mantua als muzikaal centrum voorbij. Monteverdi werd
ontslagen, maar werd het jaar nadien benoemd tot kapelmeester aan San Marco in
Venetië, waar hij al tien jaar actief was toen Van Dyck in de nazomer van het jaar 1623
de dogenstad bezocht. In 1605 had Monteverdi, toen nog in Mantua, ophef gemaakt met
zijn reactie tegen de conservatieve theoreticus Giovanni Maria Artusi die in een geschrift
"over de onvolmaaktheden van de moderne muziek" Monteverdi had verweten de overgeleverde compositieregels niet te respecteren. Uit enkele nog niet gepubliceerde madrigalen van Monteverdi had hij enkele fragmenten geciteerd en gewezen op de ontoelaatbare
anomalieën, vooral in het ongeoorloofde gebruik van dissonanten. In een kort voorwoord
tot zijn vijfde madrigaalbundel van 1605 eiste Monteverdi het recht op een nieuwe componeerwijze in te voeren, een `seconda prattica' die hij verantwoordde vanuit de tekst.
Vandaar zijn beroemde uitspraak: "l'oratione sia padrone della musica e non è serva": `oradone' is te verstaan als het retorisch gesproken woord, de affectief geladen declamatie van
een tekst, die de componist de vrijheid verleent de regels te doorbreken om de emotionele inhoud optimaal op de toehoorder over te brengen. De tekst heerst over de muziek, zij
is de richtlijn en het uitgangspunt, niet de dienares die zich achteraf moet aanpassen aan
wat er werd gecomponeerd. 'Onrechtmatige' melodische en harmonische dissonanten zijn
al te vinden in vroegere, Monteverdi ongetwijfeld bekende voorbeelden van Cipriano de
Rore, Giaches de Wert en Luca Marenzio. Monteverdi deed er vanaf 1605 op het vlak
van het madrigaal gedurende tien jaar het zwijgen toe. Tijdens dit decennium experimenteerde hij met de opera. Zijn nieuwe functie aan San Marco in Venetië vereiste van hem
dat hij zich ook toelegde op de religieuze muziek, waarvan pas in 1641 een uitgebreide
selectie werd gepubliceerd, de Selva morale e spirituale. Onovertroffen was zijn synthetisch
vermogen om de oude en de nieuwe stijlen met elkaar te verbinden en te verzoenen.
Intussen vervolmaakte hij de compositietechnieken van het solistische madrigaal en probeerde hij alle mogelijkheden van de seconda prattica uit. Hoogst origineel was zijn uitvinding van de 'stik concitato', de 'opgewonden stijl', waarbij extreme passies, zoals
woede en doodsdreiging, de aanleiding zijn tot het schrijven van extreem snelle notenwaarden, bijna onuitspreekbaar voor de zanger en bijna even onverstaanbaar voor de toehoorder, een grandioos experiment toegepast in een compositie 'in genere rappresentativo', of 'in theaterstijl', bekend als 11 combattimento di Tancredi e Clorinda. Wellicht was dit
grandioze werk in wording toen Antoon van Dyck eind 1623 Venetië bezocht. Het werd
immers in 1624 tijdens de carnavalperiode in première uitgevoerd in het adellijk paleis
van Signor Girolamo Mozzenigo. Monteverdi's meest getalenteerde collega in Venetië, en
tevens zijn naaste medewerker in de jaren 1620-1627, was Alessandro Grandi, die zich
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toen vooral toelegde op monodische motetten met concerterende violen en profane aria's
en cantates. Indien de Vlaamse schilder deze schitterende muziek heeft gehoord, kan ze
op zijn geniaal talent alleen maar een stimulerende invloed hebben uitgeoefend!
Evenals Monteverdi in zijn `combattimento' werd Van Dyck geïnspireerd door het monumentale epos over de eerste kruistocht onder leiding van Godfried van Bouillon,
Gerusalemme liberata van Torquato Tasso. In 1629, terug in Antwerpen na zijn Italiaanse
reis, schilderde Van Dyck het paneel Rinaldo en Armida (zie afbeelding p.17), op bestelling
van de Engelse koning Charles I, op een thema van Tasso. Later schilderde hij zijn
Engelse maîtresse Margaret Lemon als Erminia, die zich met de hulp van de god Amor in
het harnas van Clorinda had verborgen om haar gewonde geliefde Tancredi te zoeken,
ook alweer geïnspireerd, zoals bij Monteverdi, door Tasso.
Wanneer Van Dyck in het voorjaar van 1622 Rome bezocht, was er daar van operavoorstellingen op regelmatige basis nog geen sprake. Die kwamen er pas met het fameuze
theater van de Barberini's vanaf het einde van de jaren twintig, dankzij het initiatief van
paus Urbanus VIII (Maffeo Barberini). Toch waren er sporadisch al interessante opera-uitvoeringen, zoals in 1626 La catena d'Adone, de enige opera van Domenico Mazzocchi, die
samen met zijn broer Virgilio een van de meest toonaangevende componisten in Rome
was. Verder bloeide er in tal van kerken de religieuze muziek, vaak nog in de traditionele
Palestrinastijl of in de monumentale meerkorige schrijfwijze, al waren ook daar de nieuwste tendensen al doorgedrongen. De diverse richtingen waren vertegenwoordigd in het
werk van Virgilio Mazzocchi, die achtereenvolgens verbonden was aan de Chiesa del
GesU, Sint-Jan van Lateranen en de Cappella Giulia van Sint-Pieters. Het vroege oratorium op bijbelse thema's kende een hoogtepunt in het werk van Domenico, met een bijzonder aangrijpend Lamento di David.
In de eerste decennia van de 17de eeuw was de muziek in volle ontwikkeling: oud en
nieuw bleven zelfstandig naast elkaar bestaan of voerden een vruchtbare dialoog. Elk
geografisch centrum legde zijn eigen accenten, koesterde verder zijn eigen traditie, maar
vroeg of laat kwamen ze allemaal in de ban van de Italiaanse barok, ook Frankrijk, waar
Van Dyck een aantal maanden van zijn laatste levensjaren 1640-41 doorbracht.
Ongetwijfeld kende hij al Franse muziek van tijdens zijn verblijf aan het Engelse hof.
Tijdens zijn Italiaanse jaren deed hij ook Turijn aan, waar de Franse smaak werd gepropageerd aan het hof van hertog Vittorio Amedeo I, die in 1619 was gehuwd met de Franse
prinses Marie Christine, de zuster van Lodewijk XIII. In Den Haag had hij in 1631
Constantijn Huyghens ontmoet en geportretteerd, die niet alleen dichter, diplomaat en
wetenschapper was, maar ook een uitstekend musicus. Hij schreef zowel Franse airs als
Italiaanse monodieën, die in 1647 in Parijs werden uitgegeven onder de titel Pathodia
sacra et profana occupati. In de winter van 1640-41 was Van Dyck in Parijs waar hij hoopte
een project voor beschilderingen van het Louvre in de wacht te slepen, een opdracht die
evenwel werd toegekend aan Nicolas Poussin. Hij was doodziek en zelfs niet meer in staat
een portret van kardinaal Jules Mazarin te schilderen. Ook in Parijs was de muzikale
smaak in volle beweging: Mazarin begon er de Italiaanse opera te propageren, waarmee
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Antoon Van Dyck, Rinaldo en Armida
olieverf op paneel, geruit
C) London, The National Gallery
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hij in Rome kennis had gemaakt, toen hij in dienst stond van de Barberini's. Maar de eindeloze discussies en pennetwisten tussen de Italiaanse en de Franse smaak op het gebied
van het muziektheater heeft de schilder niet meer meegemaakt. Wel heeft hij er wellicht
'airs de cours' gehoord, pastorale sololiederen met luitbegeleiding, van Pierre Guédron,
Antoine Boësset of Etienne Moulinié, en sololuitmuziek van Nicolas Vallet of Denis
Gaultier, hét meest typische Franse repertoire uit het begin van de 17de eeuw.
Uiteindelijk kwam Van Dyck begin december 1641 opnieuw in Londen terecht. Hij overleed er op de 9de van die maand en werd begraven in St.Paul's Cathedral, waar de eeuwenoude traditie van het psalmzingen nog steeds in ere wordt gehouden. Geen repertoire
lijkt mij beter geschikt om het Vlaamse schildersgenie te huldigen dan deze in hun eenvoud vaak geniale en bijzonder ontroerende Anglicaanse psalmgezangen. Van welk repertoire hij zelf het meest zou hebben gehouden, weten wij niet. In elk geval leefde hij in
een tijd waarin de keuze onuitputtelijk en bijzonder veelzijdig was. In zijn vaderstad, waar
hij in 1640 nog even verbleef, kon hij in de boekhandel de daar zopas uitgegeven motetten en madrigalen van Claudio Monteverdi en Alessandro Grandi zien prijken en heimwee koesteren naar Italië, waar die muziek al enkele decennia weerklonk. Dat zij pas laat
Antwerpen bereikte, is niet alleen typerend voor de voorzichtige aanpak van de Vlaamse
muziekuitgevers en van de langzaam evoluerende smaak, maar evenzeer van de duurzaamheid en de kwaliteit van deze muziek, die, evenals het oeuvre van Van Dyck, ook nu nog
springlevend is.
Ignace Bossuyt

18

Laus Polyphoniae

Konrad Junghnel beheerst de grammatica
van de 17de-eeuwse muziektaal
een interview met de dirigent 'in residence' van Laus Polyphoniae

"Ik versta uitstekend Nederlands, maar mag ik dan Duits spreken?" Konrad Junghanel
(45) is hier te bescheiden, want ook actief beheerst hij het Nederlands heel behoorlijk.
Ondanks het feit dat hij een van de meest bekende luitspelers in de wereld is, blijft hij
zichzelf. Dat hij in 1999 als 'dirigent in residence' van Laus Polyphoniae werd aangesteld,
beschouwt Junghanel als een eer. De Duitse barokspecialist wil er met zijn ensemble
Cantus Ceilln voor zorgen dat het publiek zich het jaar waarin Antoon van Dyck herdacht werd, ook zal herinneren als het jaar waarin tijdens het Festival van VlaanderenAntwerpen op bijzondere wijze gemusiceerd werd.
Niet dat hij een trendsetter is. Junghanel houdt van grondig werk en vakmanschap. Hij
prijst zich gelukkig met het feit dat hij de vruchten mag plukken van de generatie musici
die als authentiekelingen bekend staat. Zij zaaiden onder moeilijke omstandigheden en
Junghanel is dankbaar dat zij de oneffenheden hebben geslecht. "Ik heb het geluk gehad
opgegroeid te zijn in de tijd dat alles op zijn kop gezet werd: de rebellie van 1968 in Parijs
en de omkering van de interpretatiewijze van oude muziek. De Kuijkens, Gustav
Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt en René Jacobs zie ik als mijn muzikale mentoren. Ik
heb als luitist jarenlang mogen leren en proeven. Dat is een voordeel. Tegenwoordig worden de musici veel te snel gelanceerd."
Een aantal dirigenten en musici die aan hun muzikale loopbaan begonnen in de oude
muziek, verkenden naderhand ook recentere periodes uit de muziekgeschiedenis.
Junghanel niet: hij blijft trouw aan de Renaissance en de barok. "Op zich zorgt mijn instrument, de luit, er al voor dat ik binnen een duidelijk afgebakende stijl moet blijven.
Maar het is waar, mijn grote muzikale liefde gaat uit naar de 17de eeuw. De vocale
muziek uit die tijd bijvoorbeeld
spreekt mijn gevoel helder en
direct aan. Bovendien is dit een
ciuciaal stukje historie. In de
westerse muziekgeschiedenis heb
je twee grote omwentelingen: de
opgave van de tonaliteit aan het
begin van deze eeuw en de zoektocht naat een nieuwe muziektaal in de 17de eeuw. Het lijkt
alsof een volledig nieuwe grammatica bedacht moest worden
en de muziek getuigt vaak meer
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van het zoeken dan wel van het kunnen. Theoretici en uitvoerende musici scholden
elkaar de huid vol op die zoektocht naar nieuwe uitdrukkingsvormen. Je hebt heel persoonlijke schrijfstij ten, waarbij Monteverdi (1567-1643) er ongetwijfeld als het grote
genie uitspringt. Ook tijdens zijn leven werd zijn dramatisch talent algemeen erkend. De
directe expressie van zijn muzikale taal is één van de redenen waarom zijn muziek ook
vandaag nog zo meeslepend kan zijn. Ik ben ervan overtuigd dat iemand zonder voorkennis van klassieke muziek, eerder aangesproken zal worden door Monteverdi dan door bijvoorbeeld Wagner."
Junghkiel meent ook dat Domenico Mazzocchi (1592-1665), van wie de opera La catena
d' Adone tijdens Laus Polyphoniae wordt uitgevoerd, een componist was die de drang naar
vernieuwing van de 17de-eeuwer in zich had. "In de 18de eeuw stonden de regels op
punt. Je krijgt een soort consensus, veel meer doorsneecomposities en veelschrijverij.
Denk maar aan Vivaldi. Knap werk, maar het klinkt bijna steeds hetzelfde. Ik kan me niet
voorstellen dat je als uitvoerend musicus composities uit eender welke stijlperiode kunt
uitvoeren. De verschillende stijlen ontsproten uit totaal andere werelden. Ik voor mij
weet dat ik muziek van de 19de eeuw moeilijk kan vertolken."
De naam van René Jacobs is al gevallen. Ook hij blijft door de jaren heen een trouwe
adept van de barokmuziek. Jacobs en Junghánel zijn ondanks hun verschillende visies op
de concrete interpretatie van barokmuziek al langer dan een kwarteeuw collega's en
vrienden. "Ons eerste concert samen dateert van 1971. We konden en kunnen nog
steeds prima samenwerken, al zijn we het muzikaal niet altijd eens. Juist die verschillende
meningen blijken vaak verrijkend. Er is wederzijds respect. Een van de grote verdiensten
van René Jacobs is dat hij de barokopera `salonffihig' gemaakt heeft. Hoe sterk we verschillen in onze vertolkingen kun je horen op onze cd's. Bepaalde werken hebben we allebei opgenomen, soms zelfs toevallig in dezelfde periode, zoals de Bach-motetten. Wij
maken daar geen punt van. René Jacobs staat erom bekend dat hij heel ver gaat in het
opleggen van zijn muzikale interpretatie bij een uitvoering. Als ik luit speel onder zijn leiding, heb ik daar geen moeite mee. Doordat ik van alles heb mogen proeven, kan ik me
gemakkelijk verplaatsen in de muzikale ziel van anderen. Ik beschouw het als mijn professionaliteit dat ik me kan aanpassen qua stijl en me met enthousiasme kan inzetten voor
het concept van een ander. Ik geloof eerlijk gezegd niet in democratie in de muziek.
Volgens mij moet er ééntje zijn die na hard labeur en grondige voorbereiding zijn visie
aanbiedt, waar de anderen dan aan moeten meewerken."
Maar dat betekent niet dat Junghkiel zichzelf als een dogmaticus beschouwt. De uiterlijk
vrij kalme man blijft met innerlijk vuur intens luisteren naar wat anderen te vertellen
hebben op het vlak van interpretatie, spel en techniek.
Het was overigens René Jacobs die de partituur van de barokopera La catena d'Adone van
Domenico Mazzocchi herontdekte. "De Duitse musicoloog Hugo Goldschmidt (18591920) schreef een uitgebreide studie over de Italiaanse opera van de 17de eeuw. Jammer
genoeg heeft men aan zijn interessante inzichten lange tijd weinig aandacht besteed. Hij
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gaf een schat aan informatie, onder meer over La catena d'Adone waarvan het bijzondere
ligt in het aandeel dat de koren krijgen. Dat is namelijk een vernieuwend aspect. Tot
1620 bestond de Italiaanse opera voornamelijk uit een opeenvolging van bijdragen door
vocale en instrumentale solisten."
Jacobs verzorgde twintig jaar geleden een concertante uitvoering van deze opera op het
Festival van Malmö. Een scenische productie bleef uit en René Jacobs vroeg Junghkiel
dit te doen. "In Innsbruck, op zijn eigen festival, maar dat wilde ik niet. Men is daar honderd procent geporteerd voor Jacobs en in het hol van de leeuw waag ik me niet graag. Ik
heb een eigen stijl en wil de vrijheid om mijn identiteit te kunnen behouden. Die boot
heb ik dus jaren afgehouden. Nu doet zich een samenloop van omstandigheden voor
waardoor ik de productie wel wil leiden. Afgelopen winter hebben we de Combattimenti,
een selectie uit de bundel Madrigali guerrieri ed amorosi van Monteverdi, gebracht met
Cantus Cölln. Liederen over oorlog en liefde waarvan er sommige bedoeld waren om scenisch uitgevoerd te worden. In Keulen hadden we een studio-opera-project rond Cavilli's
Calisto. En voor de opera van Bazel heeft regisseur Herbert Wernicke me gevraagd om
samen een Schtz-productie te realiseren. Weinigen weten dat Wernicke muzikant is van
opleiding. Hij zong tijdens zijn jongensjaren in een knapenkoor en studeerde orgel. Het
project komt in december van dit jaar op de planken. Allemaal wegwijzers die eenzelfde
richting aangeven en daarom durf ik Mazzocchi nu ook aan. De idee om La catena
d'Adone meteen ook tijdens Laus Polyphoniae te presenteren, komt van festivaldirecteur
Lieve Schaubroeck."
Op de vraag of de musicus die in 1977 met toewijding zijn luitpartij speelde in Orfeo van
Monteverdi, onder leiding van Jos van Immerseel, anders is dan de luitist die enthousiast
meezong tijdens de Venus and Adonis van Blow onder een even gepassioneerd meezingende dirigent René Jacobs afgelopen najaar in diezelfde Vlaamse Opera, kijkt Junghkiel
even verbaasd. "Welnee", lacht hij dan, "ik voel me net als toen muzikaal het lekkerst in
de 17de eeuw. En... euh... ik heb inderdaad nog steeds hetzelfde kapsel."
Katelijne Theuwissen & Jeanette Vergouwen
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Currende een (Festival)ster met helder licht
een interview met Erik Van Nevel

Vlaanderen is rijk aan topensembles van oude
muziek. Lijkt dit overdreven? Misschien, maar het is
een feit dat hett ons buiten de grenzen van het land
benijd wordt. Tot dit uitgelezen clubje van specialisten op het gebied van de authentieke uitvoeringspraktijk van oude muziek behoort stellig ook het
vocaal en instrumentaal ensemble Currende. Gezien
de groep van Erik Van Nevel dit jaar zijn 25ste verjaardag viert, lag het voor de hand dat deze
'Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen' - een titel
die Currende sedert 1994 draagt - de Festivalster
1999 zou worden.
Reden genoeg om met de stichter, dramaturg, zanger, dirigent en artistiek directeur in één
persoon, Erik van Nevel, te gaan praten over de eerste en ook de meest recente uren van
de groep die dit jaar in de festivalschijnwerpers staat. Tijdens het feestelijk concert naar
aanleiding van het 25ste jubileum in Brussel - de thuishaven van de groep en van Eriks
gezin - zei hij enkele behartigenswaardige dingen die hem als musicus en als mens typeren:
"Wanneer ik na droog, soms saai en in elk geval tijdrovend bibliotheekwerk begin aan de
meestal nachtelijke taak om een concertprogramma in elkaar te steken, een moment waarop ik, toegegeven, vaak erg prikkelbaar rondloop - mijn vrouw en drie kinderen zullen dat
gretig beamen - welnu, als zo'n programma af is en al de praktische beslommeringen voor
de eerste repetitie zijn afgehandeld, het studiewerk achter de rug, de meestal te korte repetitietijd afgelopen en je op het concert méér krijgt dan wat je had verwacht.., dat is fantastisch, dat is gewoon 'zalig'. Die momenten blijven je als musicus het meest bij."

Erik Van Nevel begon met Currende ongeveer in dezelfde periode als Philippe Herreweghe met
het Collegium Vocale en Sigiswald Kuijken met La Petite Bande.

"We zijn begonnen met een achttal mensen, uit pure liefhebberij voor de muziek. In het
begin lag het accent nogal sterk op de oude muziek, niet uit een theoretische overtuiging,
maar omdat we gepakt waren door die literatuur. We zochten muziek die in de bibliotheken ter beschikking lag, maar zelden op het concertpodium kwam. Het zoeken naar muzikale schatten is voor ons altijd belangrijk geweest."
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"Herreweghe, Kuijken, Paul Van Nevel en anderen, hadden al een stuk carrière en ervaring achter de rug voor ze hun ensembles oprichtten. Ik was een groentje van nauwelijks
achttien jaar, maar toch konden we met die zware concurrentie in zo'n klein land blijven
bestaan en dat beschouw ik al als een groot succes. We werden vaak ten onrechte met het
Collegium Vocale vergeleken, maar door het accent te leggen op het repertoire van de
16de-eeuwse polyfonie en de muziek uit de 17de eeuw - de laatbarok kreeg veel minder
plaats in ome programmatie - hebben we ons duidelijk geprofileerd. We hadden steeds
een goede verstandhouding met het Collegium. In de jaren zeventig sprong ik er vaak als
zanger in en had ik met Philippe Herreweghe en met koorverantwoordelijke Dominique
Verkinderen een heel vriendschappelijk contact. Het was de buitenwereld die van ons
concurrenten wilde maken. Dat is een beetje spijtig, maar ik denk dat het nu voorbij is en
dat mag ook na 25 jaar."
Hoe gebeurde de selectie in het begin? Er waren toen bijna geen zangers die zich in oude
muziek specialiseerden...

"De zangers die wij aantrokken moesten - en het is vandaag nog zo - aan een heel bijzonder profiel beantwoorden. Ik had belangstelling voor een soort van 'muzikant achter de
zanger'. Zij hadden allemaal een muzikale opleiding genoten; echte amateurs zijn er in
Currende nooit geweest, wel semi-professionelen, dus mensen die muzikale studies achter
de rug hadden, daarna in het onderwijs stonden en dat met een concertpraktijk in een
koor wilden combineren. En ze hadden interesse voor oude muziek, voor polyfonie in het
bijzonder. Ik stelde specifieke eisen aan die zangers. We zongen en zingen zowel polyfonie
als 17de-eeuwse muziek en deze twee gebieden liggen ver uit elkaar. De polyfonie moet
het van het 'vocale' hebben, van de klinkers en van het lineaire klankspel, terwijl voor de
17de eeuw de tekst en de retoriek essentieel zijn. Het zijn totaal andere attituden van zingen, dus verwachtte ik van de zangers een grote flexibiliteit. Als men niet voldeed aan die
eisen, werd er gepraat en soms moest ik tot mijn spijt asociale maatregelen nemen."
Jullie zijn als een louter vocale groep begonnen, maar voor 17de-eeuwse muziek heb je soms
een basso continuo-groep nodig en dus instrumentalisten.

"Juist, geleidelijk trokken we instrumentalisten aan die ook de nodige flexibiliteit en
weerbaarheid moesten bezitten. Er vormde zich een continuo-groep rond de organist
Herman Stinders. Trouwens, Herman is het meest trouwe lid. Hij begon 25 jaar geleden
bij Currende; van de zangers is er niemand meer van het eerste uur. Voor de renaissancemuziek doen we regelmatig een beroep op een instrumentale groep en met de tijd leerde
ik schitterende muzikanten over heel Europa kennen, met het gevolg dat we nu voor
sommige instrumenten een luxeprobleem hebben. De cornetto bijvoorbeeld lijkt wel
schaars te zijn, maar we hebben een bestand van een zestal uitstekende cornettisten."
•
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Men hoort soms van Capella Currende, Currende Consort en zelfs Concerto Currende. Een
woordje uitleg, a.u.b.

"Currende werd vaak ingehuurd voor andere grotere barokproducties, maar als we zelf iets
wilden doen hadden we de keuze tussen ofwel een bestaand ensemble inhuren - dat is iets
minder evident omdat een orkestdirigent blijkbaar minder bereid is om zijn orkest af te
staan dan een koordirigent - ofwel een aantal muzikanten bijeenbrengen, waar ik honderd
procent achter sta. Zo is het huisorkest Concerto Currende ontstaan voor de barokke literatuur, naast het vocaal ensemble Capella Currende, dat een wisselende bezetting heeft
van twaalf tot twintig zangers, en het Currende Consort, dat voor de uitvoering van werken met solistische bezetting wordt gebruikt. De grote vocale groep is voor mij de belangrijkste. Ik heb geen symfonische ambities omdat de muziek waarmee ik me bezighoud mij
uitermate voldoet. En als ik op dit elan kan verderwerken, is mijn droom vervuld."
In het kader van het Festival van Vlaanderen zijn de eerste concerten in Kortrijk en Sint-Truiden
reeds afgewerkt, maar het grote Currende-offensief in het najaar moet nog komen.

"Voor het Antwerpse Laus Polyphoniae en ook voor het Holland Festival Oude Muziek
Utrecht, brengen we met de Capella Currende en het Currende Consort dubbelkorige
motetten van Luca Marenzio en van de om godsdienstredenen naar Antwerpen gevluchte
Peter Philips.Voor de Gentse happening wordt het een programma rond Francisco
Guerrero en een paar Italianen. Omdat het thema ladies First' is, zullen de vier vrouwen
van Currende centraal staan, omringd door enkele instrumentalisten. Met de solisten zelf
hebben we één concert in Leuven, getiteld Het Nederlandse Polyfone Lied en dat is iets wat
je met solisten doet en niet met een groep van twaalf of meer zangers. Het worden hier
dus vier zangers en vijf instrumentalisten."
"Voor het hoofdprogramma in Brakel, Gent en Brussel heeft men mij gevraagd om de
figuur van keizer Karel V te belichten. We zullen motetten te zijner ere geschreven vertolken. Ik ging in bibliotheken na welke motetten en welke componisten voor deze zeer
specifieke gelegenheden gecomponeerd hebben. Het programma wordt zo ingekleed dat
een nieuwslezer telkens als in een soort van kroniek vertelt in welke situatie en omgeving
het motet is ontstaan, alsof het gisteren gebeurde. Omdat het om zeer ernstige motetten
gaat - de componisten wilden zich langs hun beste kant tonen aan de keizer - zullen we
het programma op een ludieke manier omkaderen met enkele profane werken die nauw
gelinkt zijn aan Karel V. In het weekend dat het programma in Gent en Brussel wordt uitgevoerd, worden talrijke Europese concertorganisatoren uitgenodigd. Ze zullen de concerten van het grote Karel V-project bijwonen. Zo bestaat de mogelijkheid dat ze overgenomen worden in hun programma van het jaar 2000."
Mirek Cerny
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Inleiding

Inleiding

Inleiding

20 u.

Capella Ducale

I Fagiolini &

Cantus C011n

New London

Venetia

Concordia

Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek

Ca.

22 u.

23 u.

Concordia &
Rachel Eliot
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Consort

Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek

do 26/08

vr 27/08

za 28/08

Catherine Bott (Sk

Rufus Miiller &

The Song

Richard Egarr

Christopher Wilson

Company

(Si.

&

&

&

Kinder-

Kinder-

Kinder-

Kinder-

concertatelier

voorstelling

concertatelier

concertatelier

Workshop

Masterclass

Masterclass

Christopher Wilson

Konrad Junghnel

Jill Feldman

Inleiding

Inleiding

inleiding

Inleiding

Currende

Cantus Can

Concerto

Huelgas

Italian°

Ensemble

Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek

wo 25/08

Masterclass
Rinaldo Alessandrini

La Caccia

Masterclass
Rinaldo Alessandrini

Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek
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ZO 29/08

ma 30/08

Lezing

Masterclass

Stephen

Emma Kirkby &

Darlington

Jakob Lindberg

di 31/08

WO 01/09

10 u.

12 u.

13 u.

14 u.

Open Repetitie
Christ Church
Cathedral Choir

15 u.

Labyrinto &
Jill Feldman
& Kindervoorstelling

19 u.

Inleiding

Inleiding

Inleiding

Inleiding

20 u.

Christ Church

Opera

Emma Kirkby &

Opera

Cathedral Choir

La catena d'Adone

Jakob Lindberg

La catena d'Adone

Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek

ca. 22 u.

23 u.
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Inleidingen op de avondconcerten
Sint-Carolus Borromeuskerk
Hendrik Consienceplein
21 augustus & 28 augustus
Sint-Augustinuskerk
Kammenstraat 73
22-27 augustus, 29 augustus & 31 augustus
Koninklijke Vlaamse Opera
Frankrijklei 3
30 augustus & 1 september

Elke avond om 19 u.
Gratis toegang voor concertbezoekers
dM. ME
”,1I
.‘111

IE

In samenwerking met Muziekactief, Centrum voor muzikale vorming en ontwikkeling

Gastheer:

Muziekactief

Prof. Dr. Ignace Bossuyt,
gewoon hoogleraar afdeling musicologie K.U. Leuven

Programma

Zaterdag, 21 augustus

Claudio Monteverdi en de `stile antico'.

Zondag, 22 augustus

De grootstad als muzikale inspiratiebron.

Maandag, 23 augustus

Het Venetiaanse 'einddiploma' van Heinrich Schbtz.

Dinsdag, 24 augustus

Dansen aan het Engelse hof.

Woensdag, 25 augustus

Monumentale feestmuziek in de geest van de Contrareformatie.

Donderdag, 26 augustus

Wereldlijke en geestelijke Italiaanse madrigalen.

Vrijdag, 27 augustus

Luca Marenzio, grootmeester van het madrigaal.

Zaterdag, 28 augustus

Een muzikaal huwelijksfeest in Firenze.

Zondag, 29 augustus

William Byrd, de katholiek in het anglicaanse Londen.

Maandag, 30 augustus

De vroegbarokke opera en het 'klassieke' liefdesverhaal.

Dinsdag, 31 augustus

Songs to the lute: muziek en intimiteit.

Woensdag, 1 september

De vroegbarokke opera en het 'klassieke' liefdesverhaal.
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Rondetafelgesprekken
De Foyer

Bourlaschouwburg
Komedieplaats 18
21 augustus - 28 augustus & 31 augustus
Kannunik Van Gesselzaal

Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
29 augustus
Koninklijke Vlaamse Opera

De Caveau
Van Ertbornstraat 2
30 augustus & 1 september
Na elk avondconcert
Gratis toegang

MI ~k
:Rt

•• IEL

In samenwerking met Muziekactief, Centrum voor muzikale vorming en ontwikkeling 'MU7 iekaethf

Geanimeerde gesprekken met uitvoerders, musicologen, schrijvers, kunstenaars, melomanen en
het concertpubliek.

30

Gastmoderatoren:

Veerle Keuppens, artistiek medewerker, Het Paleis
Lut Van der Eycken, programmamedewerker, VRT Radio 3
Werner Trio, journalist, VRT Radio Nieuwsdienst

Programma

(onder voorbehoud van wijzigingen)

Zaterdag, 21 augustus

Werner Trio

Greta Haenen
Livio Picotti
Bruno Verbergt

Zondag, 22 augustus

Werner Trio

Herman Baeten
Tom Eelen

Maandag, 23 augustus

Werner Trio

Konrad Junghklel
Jan Nuchelmans

Dinsdag, 24 augustus

Lut Van der Eycken

Philip Pickett

Woensdag, 25 augustus

Lut Van der Eycken

Simen Van Mechelen
Anna-Pia Capurso

Donderdag, 26 augustus

Lut Van der Eycken

Catherine Boll
Pieter Andriessen

Laus Polyphoniae

Vrijdag, 27 augustus

Werner Trio

Rinaldo Alessandrini
Roland Peelman

Zaterdag, 28 augustus

Werner Trio

Walter Geerts
Jill Feldman

Zondag, 29 augustus

Werner Trio

Stephen Darlington
Peter Van Bouwel

Maandag, 30 augustus

Veerle Keuppens

David Davidse
Jakob Peters-Messer
Stijn Coninx

Dinsdag, 31 augustus

Veerle Keuppens

Emma Kirkby
Cursist masterclass

Woensdag, 1 september

Veerle Keuppens

Lieve Schaubroeck
Konrad Jungh&iel
Bart Demuyt

MUZIEKUITGEVERIJ ALAMIRE
liquideert haar overstock aan facsimile's van renaissance- en barokdrukken
Speciale condities gelden voor de reeksen
IB.

Vl.

Middle Ages and Renaissance Prints
Baroque, Classicism and Romantic Period
Budget Series
Royal Conservatory of Brussels
Treatises
Fiddlers books

Losse volumes:
Volledige reeks (IB, II, III, IV):
Complete set (1B+11+111+1V+V+VO:

-40%
-50%
-60%

Het aanbod is niet geldig voor de reeksen IA, Monumenta Flandnae Musica, Scholarly
Studies, Yearbook of the Alamire Foundation.
Meer gedetailleerde informatie verkrijgt u op eenvoudige aanvraag bij

A

ALAMIRE

Postbus 45
B-3990 Peer
Tel. 011/6321 64
Email: info@musica.be

Fax 011/6349 11
http://www.musica.be
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Interview, workshop, masterclasses,
lezing & open repetitie
Kloosterzalen
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
22 - 30 augustus
Inschrijving verplicht, behalve voor het interview
Een aparte folder is te verkrijgen in het festivalsecretariaat
MI

In samenwerking met Muziekactief, Centrum voor muzikale vorming en ontwikkeling

Muziekaulief

Actieve musici en geïnteresseerde toehoorders krijgen tijdens deze reeks activiteiten de
kans zich onder leiding van vooraanstaande musici te verdiepen in het muziekleven ten
tijde van Antoon van Dyck. De muziek wordt gekozen uit de periode 1550-1650, de overgangsperiode tussen Renaissance en barok. Elk van de docenten behandelt een specifiek
repertoire, waardoor de Italiaanse, Duitse en Engelse invloeden die zich in de Nederlanden kruisten, komen bloot te liggen.
KONRAD JUN~NEL
Interview

Dirigent in residence Konrad .1 ungliklel geeft bij wijze van opener
tekst en uitleg bij de verschillende aspecten van het muziekleven ten
tijde van Antoon van Dyck. Daarnaast besteedt hij ook uitgebreid
aandacht aan de concerten van Cantus Cölln (op 23 en 26 augustus)
en aan zijn uitvoering van de vroege barokopera La Catena d'Adone
van Domenico Mazzocchi (op 30 augustus en 1 september). Een
ideale toelichting bij het festivalprogramma en tegelijk een passende
inleiding op de workshop en masterclasses.
Zondag, 22 augustus, 14-15 u.
RINALDO ALESSANDRINI
Masterclass Claudio Monteverdi

De Italiaanse klavecinist en dirigent Rinaldo Alessandrini heeft zich
de afgelopen jaren geprofileerd als een absolute autoriteit op het
gebied van de vroege Italiaanse muziek. Zo brengt hij met zijn ensemble Concerto Italiano revolutionaire interpretaties van Monteverdi's
madrigalen. Tijdens de driedaagse workshop zal Alessandrini zijn visie
op deze componist delen met de cursisten. Zangers en instrumentalisten zijn welkom. Ze werken rond Monteverdi's Missa uit 1610, op het
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thema van Gomberts motet In illo tempore. In de inschrijvingsprijs is de facsimile van deze
mis en van de Mariaves pers inbegrepen.
Maandag, dinsdag & woensdag, 23-25 augustus, 10-18 u.
CHRISTOPHER WILSON
Workshop begeleiden van monodie

De Brit Christopher Wilson wordt in eigen land als een van de meest
vooraanstaande luitisten beschouwd. Hij specialiseert zich vooral in
de muziek van de Renaissance. Met zijn eigen ensemble Kithara en als
luitist van verschillende oude-muziekensembles verwerft hij ook in
het buitenland een steeds grotere erkenning. In deze workshop, voor
zangers en luitspelers, zal hij zich vooral toeleggen op het begeleiden
van `lute songs' en sololiederen uit de eerste helft van de 17de eeuw.
Donderdag, 26 augustus, 13-18 u.
KONRAD JUNGWkNEL
Masterclass interpretatie voor ensembles

Deze workshop biedt vocale, instrumentale of vocaal-instrumentale ensembles de kans
muziek aan Konrad Jungidnel voor te leggen. Hij is niet alleen een eminent luitspeler,
maar onderscheidt zich ook als leider van zijn ensemble Cantus Cölln. Dat maakt hem tot
een ideale coach van ensembles die zich in bepaalde aspecten van de interpretatie wensen
te verdiepen. Deelnemers kunnen muziek voorstellen uit het Duitse en Italiaanse repertoire van 1550 tot 1650.
Vrijdag, 27 augustus, 13-18u.
JILL FELDMAN
Masterclass Italiaanse aria's

De Amerikaanse sopraan en musicologe Jill Feldman bouwde haar
Europese carrière op dankzij onvergetelijke concerten en opnamen met
topensembles als Les Arts Florissants en Mala Punica. In haar masterclass spitst ze zich toe op het Italiaanse liedrepertoire uit de periode
1550-1650. De deelnemers kunnen hieruit zelf een keuze maken. De
bundel Arie antiche vormt een mogelijkheid, maar minder evidente
keuzen worden sterk aangemoedigd. De interpretatie van de liederen
staat centraal, maar ook aan techniek, virtuositeit en ornamentiek wil Jill Feldman aandacht besteden.
Zaterdag, 28 augustus, 13-18 u.
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STEPHEN DARLINGTON & CHRIST CHURCH CATHEDRAL CHOIR
OXFORD
Lezing & open repetitie Engelse kathedraalmuziek

Naar aanleiding van de 450ste verjaardag van het First Prayer Book
(1549) geeft dirigent Stephen Darlington een lezing over Engelse
kathedraalmuziek, die hij confronteert met de Italiaanse en Vlaamse
muziek uit dezelfde tijd. De uiteenzetting mondt uit bij William Byrds
Great Service, een onbetwistbaar hoogtepunt van het anglicaanse
repertoire. Daarna kunnen de luisteraars een open repetitie meema4
ken, waarin Darlington het Christ Church Cathedral Choir leidt. Een
ideale namiddag voor wie theorie én praktijk van de interpretatie van Engelse koormuziek
wil leren kennen.
Zondag, 29 augustus, 13-16 u.

EMMA KIRKBY & JAKOB LINDBERG
Masterclass Lute Songs

Zingen met luitbegeleiding is uitdagend en toch erg dankbaar. In deze
workshop komt vooral de Engelse traditie aan bod, met de magische
lute songs' van John Dowland, John Danyel, Thomas Campion en
Philip Rosseter. Maar ook Franse en Italiaanse monodische muziek
kan. Emma Kirkby is ontegensprekelijk een van de grootste specialisten voor het Engelse repertoire. Samen met de veelgevraagde luitist
Jakob Lindberg, die hier specifiek instaat voor het begeleidingsaspect,
werkt ze met zangers en luitspelers die liederen (3 â 4 minuten) brengen van deze componisten.
Maandag, 30 augustus, 13-18 u.
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Tweede International Young Artist's
Presentation - Early Music 2000
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
2000 Antwerpen
22-24 augustus 2000

Coach: Catherine Bott

internationale ensembles worden geselecteerd voor een tweedaagse coaching door
de Britse sopraan Catherine Bott. Op 24 augustus krijgt elk ensemble de gelegenheid een
concertprogramma voor te stellen tijdens het festival Laus Polyphoniae, in aanwezigheid
van afgevaardigden van internationale netwerken voor oude muziek, festivals en radiostations.

Jonge

Deelnemende ensembles moeten minstens uit drie musici bestaan van maximum 35 jaar.
Het repertoire omvat vocale en instrumentale muziek van voor 1600, die wordt uitgevoerd op originele instrumenten of kopieën ervan. Zowel de coaching-sessies als de
Presentation zijn toegankelijk voor publiek.
IYAP-Early Music is een gezamenlijk initiatief van Laus Polyphoniae en Muziekactief,
centrum voor muzikale vorming en ontwikkeling, met als partners het Festival van
Vlaanderen-Antwerpen, het Nederlandse Netwerk voor Oude Muziek, het Holland
Festival Oude Muziek Utrecht, het York Early Music Festival, het Britse Early Music
Network en Musica, Vlaams Dienstencentrum voor Muziek.
Meer informatie en inschrijvingsformulieren kunnen aangevraagd worden bij:
I YAP-Early Music
Postbus 45
B-3990 Peer
Tel: 00/32/11/63 21 64
Fax: 00/32/11/63 49 11
info@musica.be

Laus Polyphoniae

35

Concertateliers & muziekvoorstellingen
voor kinderen
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuistraat 45
22 - 29 augustus
GRATIS
concertateliers voor 6 - 9 jarigen
muziekvoorstellingen voor 6 - 12 jarigen
babysit voor de allerkleinsten tot 5 jaar

In samenwerking met Mallemuze, jeugddienst voor muziek

Het atelier van Antoon

De jonge festivalbezoekers worden getrakteerd op een verrassend brouwsel uit een 400jaar oud vaatje. Tapper van dienst is Joris Riazo. Hij serveert een gavotte, een sarabande
en een gigue: dansen uit de tijd van de beroemde schilder Antoon van Dyck. Bij dansen
hoort muziek en wie aan Antoon van Dyck denkt, denkt ook aan een ezel: een schildersezel dan. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor een creatief muziekatelier: een verkenningstocht naar muziek, dans en schilderkunst uit Van Dycks tijd. Voor kinderen met
oren aan het hoofd en kriebelende vingers! Een realisatie van Mallemuze, Jeugddienst
voor Muziek.
Zondag 22 augustus, 15u. (deel 1)
Maandag 23 augustus, 12 u. (deel 2)
Zaterdag 28 augustus, 12 u. (deel 3)
Kijkvandyck — Kijkdozen van Wim De Graeve

Voor de jeugdige festivalbezoekers presenteert Mallemuze muzikale kijkdozen van Wim
De Graeve, die speciaal voor deze gelegenheid werden ontworpen. Ze bieden al wie kleiner is dan 1m50 een héél bijzondere kijk in de wereld van Antoon van Dyck. Joris Riazo
bouwt er een creatieve workshop rond. In het tweede atelier maken we allemaal onze
eigen kijkdoos: speciaal voor handige knutselaars met kriebelende vingers.
Dinsdag 24 augustus, 12 u. (deel 1)
Woensdag 25 augustus, 12u. (deel 2)
Muzikant op de thee

Ooit al eens een echte muzikant op de thee gehad? Een beroemde zangeres, of een
belangrijke dirigent, of een echte componist? Eén die boeiende verhalen komt vertellen
36

Laus Polyphoniae

over hoe het is om muzikant te zijn? Wel, wij gaan zo iemand uitnodigen voor de jongste
bezoekers van Laus Polyphoniae. We richten het theesalon voor deze muzikale babbel
speciaal in met zelfgemaakte dingen. Voor de thee, koekjes en begeleiding zorgt Joris
Riazo.
Vrijdag 27 augustus, 12 u.

Zonzo

Mallemuze en Transparant presenteren tijdens het festival een muzikale voorstelling voor
kinderen. Inspiratie hiervoor werd gezocht bij Antoon van Dyck: de tijd waarin hij leefde, de
muziek die hij hoorde, de landen waar hij werkte, de verhalen die toen werden verteld ...
De voorstelling werd gemaakt door een groep jonge zangers en instrumentalisten die de
voorbije jaren in Mallemuzes Operaweek schitterden. Zij kozen muziek van Monteverdi
en tijdgenoten. Anna-Pia Capurso, Elise Caluwaerts en Hanne Peeters werkten het project uit. Wim De Graeve zorgde voor de vormgeving. De productiebegeleiding is in handen van Wouter Van Looy.
Donderdag 26 augustus, 12 u.
Zondag 29 augustus, 15 u.

dag van de

middeleeuwse muziek
Zondag 5 september 1999 - (I I- I8u)
Begijnhof - Sint-Truiden
Concerten in de Begijnhofkerk:
Acantus
Fala Musica
Trigon
Pérès
Reznikoff
Ars Nova in de Lage Landen

_

Openluchtconcerten:
Stadsspeellieden
The York Waits
Milvus
J.R Rasle
Sirinu
Trivelin
Les Haulz et les Bas

Info en reservatie: Provinciaal Centrum voor Muziek - Casino, Kioskplein 25, 3582 Beringen
tel. 01 1 /42.15.26, fax 011/43.47.87
pcm@limburg.be, www/limburg.be/dagvandemiddeleeuwsemuziek

cc 'de bogaard'

Een initiatief van Musica i.s.m. Provinciaal Centrum voor Muziek - Casino - Met de steun van cc 'de bogaard'
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$7

Festivalcafé
Liesbeth Van Wijnzaal
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
22 - 29 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 FNAC bieden hier boeken, partituren en cd's aan.
In de aanpalende vertrekken worden video's met concertopnamen van de VRT vertoond. Het
precieze uurrooster van de Video Club wordt in het Centrum Elzenveld uitgehangen.

PROGRAMMA VIDEO CLUB
Cantus Can o.l.v. Konrad Junghffilel
Giaches de Wed, 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
Concert ecclesiastici voor de San-Petroniobasiliek in Bologna ca. 1600
Girolamo Giacobbi en Ascanio Trombetti, Motetti accomodati per cantare & far concert
Currende o.l.v. Erik Van Nevel
Claudio Monteverdi, Laudate Dominum
Claudio Monteverdi, Litaniae de/la Beata Vergine
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 0.1.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
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Capella Ducale Venetia
Livio Picotti

dirigent

Zaterdag 21 augustus 1999, 20 u.
Sint-Carolus Borromeuskerk

Evangelista
Vincenzo di Donato

tenore

Vox Domini
Elisabetta Tiso
Alessandro Carmignani
Hans-Christian Ziegler

soprano
contralto
basso

Singularia
Chizuko Yoshida
Gianluigi Ghiringhelli
Fabio Furnari
Luciano Bonci
Walter Testolin

soprano
contralto
tenore
tenore
basso

Turbae
Nadia Caristi
Ulrike Wurdak
Chizuko Yoshida
Bronislawa Falinska
Gianluigi Ghiringhelli
Fabio Furnari
Luciano Bondi
Marco Gemmani
Walter Testolin

soprano
soprano
soprano
contralto
contralto
tenore
tenore
basso
basso

Vittorio Zanon

organo

Livio Picotti

Livio Picotti is geboren in Gorizia. Pas na zijn architectuurstudies behaalde hij diploma's
voor piano en zang. Op dit ogenblik doceert hij koordirectie en muziekdidactiek aan het
conservatorium van Rovigo. Hij is oprichter en artistiek directeur van het Centro Ricerca
Vocale, het koor Voxalia en de Capella Ducale Venetia.
Van 1983 tot 1990 leidde Livio Picotti het Centro Musica Antica di Padova. In die periode nam hij ook met het koor van het centrum en met I Madrigalisti deel aan enkele
bekende festivals in Italië en het buitenland. Twintig jaar lang heeft hij onderzoek verricht naar stemvoering en klank als uitdrukking van filosofische, fysiologische, psychologische en spirituele componenten. Zijn onderzoeksgebied bestrijkt verschillende stijlen van de Renaissance tot de romantiek, over de barok en de klassiek - zodat zijn realisaties
bepaalde interpretatiescholen, artistieke bewegingen of conventies overschrijden. Op het
Laus Polyphoniae
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vlak van de functionele stemtraining werkt Livio Picotti sinds 1987 samen met het
Lichtenberginstituut aan de Technische Universiteit voor Ergonomie van Darmstadt. Zijn
academische belangstelling voor stemvoering en de nauwe band tussen muziek en woord
levert een origineel geluid en een hoogstaande vertolking op die, niet alleen in Italië
maar ook in het buitenland, op veel enthousiasme wordt onthaald.

Capella Ducale Venetia

De Capella Ducale Venetia is een ensemble dat zich toespitst op renaissance- en barokmuziek. Het koor put zijn
inspiratie vooral uit de magistrale Capella Musicale van de
San-Marcobasiliek, gedurende meer dan drie eeuwen een
van de meest geroemde Europese muziekkapellen. Het
ensemble zet er zich voor in om het indrukwekkende muzikale repertoire van de San Marco onder de loep te nemen
en terug bekendheid te geven. Dit repertoire werd bij elkaar
geschreven en uitgevoerd door musici die in dienst waren van de doge tijdens de glorierijke Serenissima Republiek. Het gaat zowel om religieuze muziek voor de dagelijkse liturgie
als voor luisterrijke plechtigheden, maar ook om profane muziek, waaronder madrigalen
en theatermuziek.
Het ensemble is sinds 1992 professioneel betrokken bij onderzoek en studies in het kader
van de Levi Foundation. Ondertussen nam de Capella Ducale Venetia deel aan de voornaamste evenementen in Venetië, zoals de Celebrazioni su Galileo (1592-1992), het
muziek- en architectuurfestival Festa del Redentore, de opening in 1992 van de Biënnale
van Venetië en het Festa della Sensa in 1993. Voor de viering van negen eeuwen San
Marco heeft het de Vespri di Pentecoste a San Marco uitgevoerd. Verder is het koor ook
vaak van de partij op allerlei festivals voor oude muziek: Musica e poesia in de San
Maurizio in Milaan, het Bolognees Festival Grandi Interpreti, de Autunno Musicale van
Como en het Amici della Musica e Commune di Padova, naast optredens in Bolzano,
Rome en Genua. Voor de RAI heeft het ensemble meegewerkt aan het programma
Palestrina e l'Europa. In het buitenland was het te gast op het Festival Musique Ancienne
in Rebeauville bij Nancy, het Holland Festival Oude Muziek Utrecht, in het Gran Teatro
van Cordoba, op het festival L'Italia per l'Europa in Wenen, het Festival fr EuropMsche
Kirchenmusik in Schwáisch Gmund en op festivals in Griekenland, Praag en Boedapest.
Het spreekt vanzelf dat Capella Ducale Venetia reeds heel wat opnamen heeft verzorgd.
Opnamen met muziek van Joan Cererols en de Ves pro della Beata Virgine van Claudio
Monteverdi werden gerealiseerd onder leiding van Jordi Savall. Livio Picotti dirigeerde de
Lamentationes Hieremiae Prophetae van Emilio de Cavalieri, de Responsoria e Sacrae cantiones van Carlo Gesualdo en werken van Alessandro Grandi en Francesco Cavalli. Voor de
opname van Mozarts La Betulia Liberata werd een beroep gedaan op Peter Maag.
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PROGRAMMA
gregoriaans
Ingrediente Domino (processione)
Domine ne longe (introitus)
uit: Processionale-Rituale, Venezia, Museo Correr, MS Ciconia 1006
Claudio Monteverdi (1567-1643)
Missa In illo tempore a 6 voci
Kyrie
Gloria
uit:Sanctissimae virgini missa senis vocibus ad ecclesiarum choros ac Vespere pluribus decantandae..., Venezia, 1610
gregoriaans
Lectio (epistola)
uit: Mario Dal Tin, Melodie tradizionali Patriarchine di Venezia, Edezione Panda, 1993
Tenuisti (graduale)
uit: Graduale Marciano, Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Mus. MS 40608, Seite 89r
Andrea Gabrieli (ca. 1510-1586)
Deus, Deus meus respice a 10 (tractus)
uit: Concerti continenti musica di chiesa, madrigali, & altro libro primo et secondo, Venezia, 1587
Teodoro Clinio (?-1602)
Passio Secundum Matthaeum a 7 soli e 6 voci (evangelium)
uit: Sacrae quatuor Chrisfi Domini passiones, Venezia, 1595
Giovanni Croce (ca. 1557-1609)
In die tribulationis meae (in loco offertorium)
uit: Motetti, libro primo, Venezia, 1597
Claudio Monteverdi
Missa In illo tempore a 6 voci
Sanctus
Agnus Dei
uit:Sanctissimae virgini missa senis vocibus ad ecclesiarum choros ac Vespere pluribus decantandae..., Vene2ia, 1610
Andrea Gabrieli
In tribulatione Dominum (in loco communio)
uit: Simone Molinaro, Fatiche Spirituale, libro I a 6 voci, Venezia, 1610
gregoriaans
Ite missa est
uit Vnnn7in, Prneuratnria di San Marco. MS 8, Inventario 20, 15r
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Palmzondag in San Marco, Venetië, 23 maart 1614

Palmzondag, 23 maart 1614. Claudio Monteverdi was nog maar enkele maanden tot
kapelmeester van de San Marco in Venetië benoemd. Vele omstandigheden laten ons
vermoeden dat die dag de Missa In illo tempore van de grote meester uit Cremona voor het
eerst in de beroemde kerk van de doge werd uitgevoerd, terwijl de Passio Secundum
Matthaeum (Mattheuspassie) van de Venetiaanse kanunnik Teodoro Clinio misschien wel
voor een van de laatste keren werd gezongen. Teodoro Clinio behoorde tot de
Lateranenorde van de San-Salvadorabdij die zich in de buurt van de Rialtobrug bevond.
Het mag ons niet verbazen dat de motetten uit het proprium van de mis van Andrea
Gabrieli en Giovanni Croce - beiden voorlopers van Monteverdi - nog zo lang in de liturgie werden gebruikt: er bestaan namelijk documenten die uitvoeringen aantonen tot in
het midden van de 17de eeuw. Aangezien men in de vastentijd, en in het bijzonder tijdens de Goede Week, verkoos a cappella te zingen en de typisch zware instrumentale
bezetting vermeden werd, paste de strenge polyfone stijl van de Missa In i/lo tempore met
zijn transparante stemvoering goed bij de dienst van Palmzondag. In die mis werden twee
liturgische aspecten verenigd: de vreugde om de Blijde Intrede van Jezus in Jeruzalem en
de pijn om zijn lijden en dood. Dit laatste wordt beeldend weergegeven in de Passio
Secundum Matthaeum.
Het Liber Ceremoniale van San Marco beschrijft die mis in detail. Ze begon met de palmwijding en de processie op de Piazza San Marco en vervolgde in de kerk met de Heilige
Mis: "Na de plechtigheid treedt men in processie de kerk binnen, terwijl de zangers het
Ingrediente Domino zingen. Eenmaal aan het altaar aangekomen, begeven de zangers zich
naar het grote kapittel en zingen de introïtus van de mis. Op Palmzondag komen de
gezagsdragers, de doge en de senaat, feestelijk gekleed. De passie wordt gezongen, de evangelist draagt de pij en de gouden stola, de zangers zingen in drie koren."
Deze laatste aanwijzing bevestigt ons dat het zeer waarschijnlijk om de passie van Teodoro
Clinio gaat. Het is immers een uitzonderlijk voorbeeld van een polyfone passie met drie
koren waarbij alle partijen, zowel die van Christus als die van de andere protagonisten, in
polyfonie werden gezet. Ze werd dus hoogstwaarschijnlijk speciaal geschreven om gezongen te worden in de San Marco. Een ander argument hiervoor is het feit dat zelfs de passies in de grootste basiliek van Rome, de San Pietro, werden gezongen door slechts drie
geestelijken. Venetië speelde in die periode een grote vernieuwende rol op muzikaal vlak
en haar geografische ligging tussen Rome en de rest van Europa was gunstig voor haar
bemiddelende rol, ook op liturgisch vlak. Deze meerkorige uitvoering van passies zou ook
een poging kunnen zijn om de brug te slaan naar de noordelijke landen, waar al geruime
tijd naar een manier gezocht werd om de deelname aan de liturgische handelingen uit te
breiden.
Wat de uitvoeringsmodaliteiten van de passie betreft, citeert het Liber Ceremoniale van
San Marco integraal de lange lijst van de Pauselijke Kapel. Vreemd genoeg en ietwat
schaamteloos neemt in de Venetiaanse liturgie de doge - zichzelf verheerlijkend - de rol
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over van opperpriester en niet die van apostolische legaat of nuntius. Deze laatste had als
enige opdracht de zegen op het einde van de mis te geven en de algemene absolutie toe te
kennen of te weigeren: "...je kunt nooit zeker zijn of de legaat bereid is de zegen te geven
en vergiffenis te schenken." Deze bijzonderheid onderlijnt nogmaals de zeer gevoelige
banden tussen de Venetiaanse Republiek en de Heilige Stoel.
Op dat ogenblik bevonden Giovanni Gabrieli en Giovanni Croce zich onder de bekendste musici van Venetië: " ...in het bijzonder de vreemdelingen geven toe dat ze nog nergens zulke uitzonderlijke en mooie muziek hebben gehoord; en ze spreken de waarheid,
aangezien hier de beste musici, stemmen en klanken vandaan komen, vooral omdat de
drie beroemdsten ter wereld als leraar en meester onder ons zijn: Croce, ook wel Chiozotto genoemd, Giovanni Gabrieli en Giovanni da Bassano." (Venetia citta nobilissima,
Sansovino/ Stringa, 1604). De situatie veranderde echter radicaal met de komst van
Claudio Monteverdi. Niemand kon anders dan buigen voor de uitzonderlijke, expressieve
capaciteiten van deze componist, die dan ook zeer snel de harten veroverde van de
Venetianen.
De Missa In illo tempore van 1610 lijkt op het eerste gezicht te zijn geschreven in de traditie van de 16de eeuw, maar onmiddellijk straalt de creatieve kracht van het genie erdoorheen. Monteverdi toonde zijn vermogen om conventies, die slechts uiterlijk onveranderlijk leken, te doorbreken. Tot vandaag toe stellen we ons hem voor als iemand die brak
met alle goede regels van het componeren. Als men zijn mis echter aandachtig beluistert,
wordt men er zich van bewust dat hij een radicale hervormer was, niet alleen in de
muziek, maar ook in de verhouding tussen de mens en de wereld van de klanken. De
mens werd tot dan toe enkel gezien als het onwillekeurige uithangbord voor de nieuwe
christelijke openbaring door middel van de muziek. Bij Monteverdi wordt het centrum
van de muziek echter de bevrijde mens, hij die Christus verheerlijkt met heel zijn hart en
ziel. Een mensheid die zich verdiept in Christus wordt op die manier diepmenselijk. In de
muziek van Monteverdi schijnt zelfs achter de meest artistieke uitdrukking de dagelijkse
en nederige overgave door van een mens in handen van "Hij die de breekbaarheid van
wat intensieve arbeid verandert in werken die generaties lang van Zijn glorie getuigen".
Marco Gemmani
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Ingrediente Domino
Ingrediente Domino in sanctam civitatem,
Hebreorum pueri resurrectionem vitae pronuntiantes,
cum ramis palmarum:
"Hosanna, clamabant, in excelsis".
Cumque audisset populus,
quod Jesus veniret Hierosolymam,
exierunt obviam ei cum ramis palmarum:
"Hosanna, clamabant, in excelsis".

Toen de Heer binnentrad in de heilige stad,
riepen de kinderen van de Hebreeuwen:
"Hosannah in den hoge" en zij zwaaiden palmtakken
als een voorteken van de verrijzenis.
En toen het volk vernomen had
dat Jezus Jeruzalem binnentrok,
liepen ze hem tegemoet met palmtakken en riepen:
"Hosannah in den hoge".

Domine ne longe
Domme ne longe facias auxilium tuum a me,
ad defensionem meam aspice:
Libera me de ore leonis,
et a cornibus unicornuorum humilitatem meam.
Deus, Deus meus, respice in me,
quare me dereliquisti?
Longe a salute mea verba delictorum meorum.

Heer, onthoud me niet langer uw hulp,
zie toe en verdedig mij.
Red mij uit de muil van de leeuw,
bevrijd mij, arme, uit de horen van de eenhoorns.
God, mijn God, richt uw oog op mij,
waarom hebt Gij mij verlaten?
Mijn zonden richten mij ten gronde.

Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

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, Domme 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 Dom mus,
tu solus altissimus, Jesu Christe.
Cum sancto spiritu
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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,

Leus Polyphoniae

in gloria Dei Patris.
Amen.

met de Heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

Lectio
Fratres: Hoc enim sentite in vobis,
quod et in Christo Jesu:
qui cum in forma Dei esset,
non rapinam arbitratus est,
esse se aequalem Deo:
sed semetipsum exinanivit,
formam servi accipiens,
in similitudinem hominum factus,
et habitu inventus ut homo.
Humiliavit semetipsum factus obediens
usque ad mortem, mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltavit illum:
et donavit illi nomen,
quod est super omne nomen:
hic genuflectatur ut in nomine Jesu
omne genu flectatur caelestium,
terrestrium et infemorum:
et omnis lingua confiteatur,
quia Dominus Jesus Christus in gloria est Dei Patris.

Broeders: Dit moet uw gezindheid zijn,
die ook Christus bezielde:
hoewel hij bekleed was met goddelijke majesteit,
heeft hij zich niet toegeëigend gelijk te zijn aan God,
maar hij heeft zich ontledigd
en de gedaante van een slaaf aangenomen.
Hij is gelijk geworden aan de mensen:
men trof hem aan in het uiterlijke van een mens.
Hij heeft zich vernederd door gehoorzaam
te zijn tot de dood toe,
de dood dan nog op het kruis.
Daarom heeft God hem hoog verheven
en hem een naam gegeven
die boven alle namen staat.
Laten wij daarom knielen,
opdat in Jezus' naam elke knie in de hemel,
op aarde en in de hel zich buige
en opdat elke tong, tot eer van God de Vader,
belijde dat Jezus Christus de Heer is.

Deus, Deus meus
Deus, Deus meus respice in me:
Quare me dereliquisti?
Longe a salute mea verba delictorum meorum.
Deus meus, clamabo per diem
et non exaudies et nocte
et non ad insipientiam mihi.
De ventte matris meae Deus meus es tu.
Quoniam tribulatio proxima est.

God, mijn God, richt uw oog op mij:
Waarom hebt Gij mij verlaten?
Mijn zonden richten mij ten gronde.
Mijn God, de ganse dag zal ik roepen
en Gij zult niet luisteren, ook bij nacht,
en aan mijn vertwijfeling komt geen einde.
Vanaf de schoot van mijn moeder
zijt Gij mijn God. Ja, ellende staat mij te wachten.

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, lumen de lumine,
Deum verum de Deo veto,
genitum non factum,
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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,
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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
secundum scripturas,
et ascendit in caelum,
sedet ad dexterarn Patris.
Et iterum venturus est cum gloria
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.

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
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 Spiritum 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.

Passio Secundum Matthaeum a 7 soli e 6 voci
Et factum est,
cum consummasset Jesus sermones hos omnes,
dixit discipulis suis:
Scitis, quia post biduum Pascha fiet,
et Filius hominis tradetur,
ut crucifigatur.

En het geschiedde dat Jezus,
nadat hij die toespraken beëindigd had,
tot zijn leerlingen zegde:
Gij weet dat het binnen twee dagen Pasen is;
dan zal de Mensenzoon worden overgeleverd
om gekruisigd te worden.

Tunc congregati sunt prinsipes sacerdotum
et seniores populi in atrium principis
sacerdotum, qui dicebatur Caiphas;
et consilium fecerunt, ut Jesum dolo
tenerent, et occiderent.
Dicebant autem: Non in die festo,
ne fierte tumultus fieret in populo.

Toen kwamen de opperpriesters
en de oudsten van het volk bijeen in het atrium
van de opperpriester Caiphas,
en zij namen het besluit Jezus met list
gevangen te nemen en hem te doden.
Maar zij zegden: niet op de feestdag,
opdat er geen oproer zou ontstaan onder het volk.
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Cum autem Jesus esset in Bethania,
in domo Simonis leprosi,
accessit ad eum mulier habens
alabastrum unguenti pretiosi,
et effudit super caput
ipsius recumbentis.
Videntes autem discipuli,
indignati sunt dicentes:
Utquid perditio hwc?
potuit enim istud venundari multo,
et dani pauperibus.

Toen Jezus intussen in Bethanië
in het huis van Simon de melaatse was,
trad een vrouw op hem toe
met een albasten kruik vol kostbare olie
en goot die uit over zijn hoofd
terwijl hij aan tafel aanlag.
Toen de leerlingen dit zagen, waren zij
verontwaardigd en spraken:
Waartoe deze verspilling?
Men had deze olie duur kunnen verkopen
en het geld aan de armen geven.

Et hymno dicto,
exierunt in montem Oliveti.
Tunc dicit illis Jesus:
Omnes vos scandalum
patiemini in me, in ista nocte.
Scriptum est enim:
Percutiam pastorem,
et dispergentur oves gregis.
Postquam autem resurrexero,
praecedam vos in Galilwam.

Na de lofzang te hebben gezongen,
gingen zij naar de Olijfberg.
Toen sprak Jezus tot hen:
Allen zult gij deze nacht
u schamen over mij.
Er staat immers geschreven:
Ik zal de herder treffen en de schapen
van zijn kudde zullen verstrooid worden.
Maar nadat ik zal verrezen zijn,
zal ik u voorgaan naar Galilea.

Respondens autem Petrus ait
Et si omnes scandalizati fuerint in te,
ego nunquam scandalizabor.

Doch Petrus antwoordde en sprak tot hem:
Ook als allen zich schamen over u,
ik zal dat nooit doen.

Ait illi Jesus: Amen, dico tibi:
quia in hac nocte, antequam gallus
cantet, ter me negabis.

Jezus antwoordde hem: Waarlijk, ik zeg u,
dat deze nacht nog, vooraleer de haan kraait,
gij mij driemaal zult verloochenen.

Ait illi Petrus:
Etiamsi oportuerit me mori tecum,
non te negabo.
Similiter et omnes discipuli dixerunt.

Maar Petrus zegde:
Zelfs als ik met u moet sterven,
ik zal u nooit verloochenen.
Op dezelfde wijze spraken ook alle leerlingen.

Tune venit Jesus cum illis in villam,
qu_ dicitur Gethsemani,
et dixit discupulis suis:
Sedete hic, donece vadam illuc, et orem.

Toen kwam Jezus met hen in een landgoed
dat Gethsemani heet
en sprak tot zijn leerlingen:
Blijft hier zitten zolang ik ginder ga bidden.

Et assumto Petro,
et duobus filiis Zebedx,
ccepit contristari et mcestus esse.

En hij nam Petrus en de twee zonen
van Zebedeus met zich mee,
en diepe droefheid en doodsangst kwam over hem.

Tunc ait
Tristis est anima mea usque ad mortem:
sustinete hic, et vigilate mecum.

Toen sprak hij tot hen:
Bedroefd is mijn gemoed tot stervens toe.
Blijft hier en waakt met mij.
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Et progressus pusillum,
procidit in faciem suam, orans et dicens:
Pater mi, si possibile est,
transeat a me calix iste:
verumtamen non sicut ego volo, sed sicut tu.

En hij ging een weinig verder en viel
op zijn aangezicht neer en bad:
Mijn Vader, als het mogelijk is,
laat die kelk aan mij voorbijgaan.
Nochtans, niet zoals ik wil, maar zoals gij wilt.

Et venit ad discipulos suos,
et invenit eos dormientes,
et dicit Petro:
Sic non potuistis una hora vigilare mecum?
Vigilate, et orate,
ut non intretis in tentationem.
Spiritus quidem promtus est,
caro autem infirma.

En hij ging naar zijn leerlingen
en vond ze slapend.
En hij sprak tot Petrus:
Kunnen jullie dan niet één uur met mij waken?
Waakt en bidt,
dat gij niet bezwijkt voor de bekoring.
De geest is wel gewillig,
maar het vlees is zwak.

Iterum secundo abiit, et oravit, dicens:
Pater mi, si non potest hic calix transire,
nisi bibarn illum, fiat voluntas tua.

Voor de tweede maal verwijderde hij zich en bad:
Mijn Vader, als deze kelk niet kan voorbijgaan
zonder dat ik hem drink, uw wil geschiede.

Et venit iterum,
et invenit eos dormientes;
erant enim oculi eorum gravati.
Et relictis illis, iterum abiit,
et oravit tertio, eundem sermonem dicens.

En hij ging weer naar hen
en vond ze slapend,
want hun ogen waren zwaar.
En hij verliet ze, ging heen
en bad voor de derde keer hetzelfde gebed.

Tune venit ad discipulos suos, et dicit
Dormite jam, et requiescite:
ecce, appropinquavit hora,
et Filius hominis tradetur
in manus peccatorum;
Surgite eamus:
ecce, appropinquavit, qui me tradet.

Tenslotte ging hij naar zijn leerlingen en sprak:
Slaapt nu maar en rust uit.
Zie, het uur is naderbij gekomen
waarop de Mensenzoon wordt overgeleverd
in de handen van zondaars.
Staat op, laten wij gaan;
zie, hij die mij zal verraden is al nabij.

Adhuc eo loquente, ecce, Judas
unus de duodecim venit,
et cum eo turba multa cum gladiis et fustibus,
missi a principibus sacerdotum,
et senioribus populi.

En terwijl hij nog sprak, zie, daar kwam Judas,
een van de twaalf, en met hem een talrijke troep
met zwaarden en knuppels.
Zij waren gezonden door de opperpriestes
en de oudsten van het volk.

Qui autem tradidit eum,
dedit illis signum, dicens:
Quemcumque osculatus fuero, ipse est, tenete eum.
Et confestim accedens ad Jesum, dixit:
Ave, Rabbi. Et osculatus est eum.

Hij die hem heeft verraden,
had met hen een teken afgesproken met de woorden:
Hem die ik zal kussen, hij is het, grijpt hem vast.
En meteen trad hij op Jezus toe en sprak:
Gegroet, Rabbi; en hij kustte hem.

Dixitque illi Jesus:
Amice, ad quid venisti?
Tun accesserunt,
et manus injecerunt in Jesum,

En Jezus sprak tot hem:
Vriend, met welk doel zijt gij gekomen?
Daarop kwamen zij naderbij
en sloegen de hand aan Jezus

50

zaterdag 21 augustus 1999

Laus Polyphoniae

et tenuerunt eum.
Et ecce, unus ex hic, qui erant cum Jesu,
extendens manum,
exemit gladium suum,
et percutiens servum principis sacerdotum
amputavit auriculam ejus.

en grepen hem vast.
En zie, een van hen
die met Jezus waren,
stak zijn hand uit, greep zijn zwaard,
trof een knecht van de opperpriester
en sloeg hem een oor af.

Tunc ait illi Jesus:
Converte gladium tuum in locum suum:
omnes enim, qui acceperint gladium,
gladio peribunt.
An putas, quia non possum
rogare Patrem meum,
et exhibebit mihi modo
plus quam duodecim legiones Angelorum?
Quomodo ergo implebuntur Scripturx,
quia sic oportet fleri?

Toen sprak Jezus tot hem:
Steek uw zwaard terug op zijn plaats,
want allen die het zwaard grijpen,
zullen door het zwaard sterven.
Of meent gij,
dat ik mijn Vader niet kan vragen
dat hij mij terstond
meer dan twaalf legioenen engelen zendt?
Maar hoe zullen dan de Schriften vervuld worden
waarin staat dat dit hier moet geschieden?

In illa hora dixit Jesus turbis:
Tamquam ad latronem existis
cum gladiis et fustibus comprehendere me:
quotidie apud vos sedebam docens in templo,
et non me tenuistis.
Hoc autem totum factum est,
ut adimplerentur scripturx Prophetarum.
Tunc discipuli omnes,
relitco eo, fugerunt.

Op dat eigenste uur sprak Jezus tot de scharen:
Als voor een rover zijt gij uitgetrokken
met zwaarden en knuppels om mij te grijpen.
Dagelijks zat ik bij jullie in de tempel te onderrichten
en gij hebt mij niet gegrepen.
Maar dit alles is geschied
opdat de Schriften van de profeten vervuld worden.
Toen lieten al zijn leerlingen hem in de steek
en sloegen op de vlucht.

At illi tenentes Jesum,
duxerunt ad Caipham
principem sacerdotum,
ubi Scribw et seniores converent.

De anderen knevelden Jezus
en brachten hem naar de opperpriester Caiphas
want daar was de vergadering
van de schriftgeleerden en de oudsten.

Petrus autem sequebatur eum a longe,
usque in atrium principis sacerdotum.
Et ingressus intro,
sedebat cum ministris,
ut videret finem

Petrus volgde Jezus vanop afstand
tot aan het atrium van de opperpriester.
Hij trad er binnen
en ging zitten tussen het dienstvolk
om de afloop te zien.

Principes autem sacerdotum,
et omne concilium quxrebant falsum
testimonium contra Jesum,
ut eum morti traderent;
et non invenerunt,
cum multi falsi testes accessissent.
Novissime autem venerunt
duo falsi testes,
et dixerunt: Hic dixit: Possum
destruere templum Dei,

De opperpriesters en heel de raad
zochten een vals getuigenis tegen Jezus
om hem te kunnen
ter dood brengen,
en zij vonden er geen;
hoewel vele valse getuigen waren opgekomen.
Tenslotte evenwel
daagden er twee valse getuigen op
en spraken: Deze hier heeft gezegd:
Ik kan de tempel Gods vernietigen
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et post triduum rexdificare illud.

en hem in drie dagen weer oprichten.

Et surgens princeps sacerdotum ait
Nihil respondes ad ea, qux isti
adversum te testificantur?

En de opperpriester stond recht en sprak:
Antwoordt gij niets op datgene
wat deze mensen hier tegen u getuigen?

Jesus autem tacebat.
Et princeps sacerdotum ait
Adjuro te per Deum vivum,
ut dicas nobis, si tu es Christus,
Filius Dei.

Maar Jezus zweeg.
En de opperpriester sprak tot hem:
Ik bezweer u bij de levende God,
zeg ons of gij de Christus zijt,
de zoon van God.

Dicit illi Jesus: Tu dixisti;
verumtamen dico vobis:
Amondo videbitis Filium hominis
sedentem a dexteris virtutis Dei,
et venientem in nubibus cceli.

Jezus antwoordde hem: Gij hebt het gezegd;
waarlijk ik zeg jullie:
Van nu af zult gij de Mensenzoon zien zitten
aan de rechterzijde van de macht van God
en komend op de wolken des hemels.

Tunc princeps sacerdotum scidit vestimenta sua,
dicens: Blasphemavit!
quid adhuc egemus testibus?
ecce, nunc audistis blaspherniam:
quid vobis videtur?
At illi respondentes dixerunt:
Reus est mortis.

Toen scheurde de opperpriester zijn klederen
en sprak: Hij heeft lastertaal gesproken!
Waartoe hebben wij nog getuigen nodig?
Ziehier, nu hebt gij de godslastering gehoord,
wat denken jullie?
En zij antwoordden:
Hij verdient de doodstraf.

Tunc exspuerunt in faciem ejus,
et colaphis eum cediderunt;
alii autem palmas
in faciem ejus dedenint,
dicentes: Prophetiza nobis, Christe,
quis est, qui te percussit?

Toen spuwden zij in zijn aangezicht
en dienden hem vuistslagen toe,
anderen nog sloegen
met de vlakke hand in zijn gezicht,
zeggend: Profeteer ons, Christus,
wie heeft u geslagen?

Petrus vero sedebat fors in atrio;
et accessit ad eum una ancilla, dicens;
Et tu cum Jesu GaIilo eras.

Petrus nu zat buiten in het atrium
en er trad een dienstmaagd op hem toe met
de woorden: Ook gij waart met de Galileeër.

At ille negavit coram omnibus,
dicens: Nescio, quid dicis.

Maar hij loochende tegenover allen zeggend:
Ik weet niet wat gij bedoelt.

Exeunte autem illo januam,
vidit eum alia ancilia,
et ait his, qui erant ibi:
Et hec erat cum Jesu Nazareno.

Maar toen hij door de poort naar buiten ging,
zag een andere dienstmaagd hem
en sprak tot hen die daar stonden:
Die hier was ook met Jezus de Nazareeër.

Et iterum negavit cum juramento:
Quia non novi hominem.

En opnieuw loochende hij met een eed:
Ik ken die man niet.

Et post pusillum accesserunt, qui stabant,
et dixerunt Petro:

En kort daarop kwamen zij die daar stonden dichterbij
zeggend tot Petrus:
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Vete et tu ex illis es,
nam et loquela tua manifestum te facit.

Inderdaad, gij zijt ook een van hen,
want uw tongval verraadt u.

Tunc ccepit detestari, et j urare,
quia non novisset hominem.
Et continuo gallus cantavit.

Toen begon hij te vloeken en te zweren
dat hij die man niet kende.
En meteen kraaide de haan.

Et recordatus est Petrus verbi Jesu,
quod dixerat:
Prius quam gallus cantet,
ter me negabis.
Et egressus foras, flevit amare.

En Petms herinnerde zich
het woord van Jezus die gezegd had:
Vooraleer de haan kraait
zult ge mij driemaal verloochenen.
En hij ging naar buiten en weende bitter.

Mane autem facto,
consilium inierunt omnes principes sacerdotum
et seniores populi adversus Jesum,
ut eum morti traderent.
Et vinctum adduxerunt eum,
et tradiderunt Pontio Pilato

Toen het dan morgen geworden was,
hielden alle opperpriesters en oudsten van het volk
een beraadslaging tegen Jezus,
om hem ter dood te doen brengen.
En geboeid lieten ze hem wegvoeren
en leverden hem over aan de landvoogd Pontius Pilatus.

Tune videns Judas, qui eum tradidit,
quod damnatus esset;
poenitentia ductus, retulit triginta argenteos
principibus sacerdotum et senioribus,
dicens: Peccavi,
tradens sanguinem justum.
At illi dixerunt: Quid ad nos?
Tu videris.
Et projectis argenteis in templo,
recessit, et abiens laqueo
se suspendit.

Als Judas die hem had overgeleverd,
zag dat hij veroordeeld was,
kreeg hij berouw en bracht de dertig zilverlingen
terug aan de opperpriesters en de oudsten
zeggend: Ik heb gezondigd;
ik heb u onschuldig bloed overgeleverd.
Maar zij zegden: Wat gaat ons dat aan?
Dat is uw zaak.
En hij gooide de dertig zilverlingen
in de tempel en verliet de stad
en ging zich verhangen met een koord.

Principes autem sacerdotum,
acceptis argenteis, dixerunt:
Non licet eos mittere in corbonam,
quia pretium, sanguinis est.
Consilio autem inito,
emerunt ex illis agrum figuli,
in sepulturam peregrinorum.
Propter hoc vocatus est ager uh Haceldama,
hoc est, ager sainguinis,
usque in hodiemum diem.

Maar toen de opperpriesters
de zilverlingen ontvangen hadden, zegden zij:
Wij mogen ze niet bij de tempelschat voegen
want dit is bloedgeld.
Zij hielden dan beraad
en kochten daarmee de akker van de pottenbakker
om er een begraafplaats voor vreemdelingen te maken.
Om die reden heet die akker
tot vandaag Haceldama,
dat is bloedakker.

Tunc impletum est,
quod dictum est per Jeremiam prophetam,
dicentem: Et acceperunt triginta
argenteos pretium appretiati,
quem appretiaverunt a filiis Israel,
et dederunt eos
in agrum figuli,

Toen trad in vervulling
het woord van de profeet Jeremia:
En zij namen de dertig zilverlingen,
de prijs van de schatting,
zoveel als de zonen van Israël hem waard achtten,
en besteedden ze voor de aankoop
van de akker van de pottenbakker,
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sicut constituit mihi Dominus.

zoals de Heer mij opgedragen had.

Jesus autem stetit ante prwsidem,
et interogavit eum prxses, dicens:
Tu es Rex Judworum?
Dicit illi Jesus: Tu dicis.
El cum accuaretur a principibus
sacerdotum et senioribus,
nihil respond it.

Jezus nu stond voor de landvoogd
en deze ondervroeg hem zeggend:
Zijt gij de koning van de Joden?
Jezus antwoordde: Gij zegt het.
Maar toen hij werd aangeklaagd
door de opperpriesters en de oudsten,
antwoordde hij niets.

Tunc dicit illi Pilatus:
Non audis, quanta adversum
te dicunt testimonia?
Et non respondit ei ad ullum verbum,
ita ut miraretur prxses vehementer.

Toen sprak Pilatus tot hem:
Hoort gij niet welke zware getuigenissen
zij tegen u inbrengen?
Maar hij gaf hem geen enkel antwoord meer,
zodat de landvoogd zeer verwonderd was.

Per diem autem solemnem consueverat
prxses populo dimittere unum vinctum,
quem voluissent;
habebat autem tunc vinctum insignem,
qui dicebatur Barabbas.

Nu was deze gewoon om op de feestdagen
een gevangene vrij te laten
die het volk mocht kiezen,
en hij had toen een veel besproken gevangene
die Barabbas heette.

Congregatis ergo illis, dixit Pilatus:
Quem vultis dimittam vobis,
Barabbam, an Jesum,
qui dicitur Christus?
Scienbat enim,
quod per invidiam tradidissent eum.

Toen het volk dan verzameld was, sprak Pilatus:
Wie wilt gij dat ik vrijlaat,
Barabbas of Jezus
die de Christus genoemd wordt?
Hij wist immers dat zij Jezus
uit afgunst overgeleverd hadden.

Sedente autem illo pro tribunali,
misit ad eum uxor ejus, dicens:
Nihil tibi et justo
multa enim passa sum hodie
per visum propter cum.

Terwijl hij zo op zijn rechterstoel gezeten was,
stuurde zijn vrouw iemand met de boodschap:
Laat u niet in met deze rechtvaardige,
want ik heb vandaag in een droom
veel om hem geleden.

Principes autem sacerdotum et seniores
persuaserunt populis, ut peterent Barabbam,
Jesum vero perderent.

Maar de opperpriesters en oudsten
overhaalden de scharen om Barabbas te verkiezen
en Jezus te doen sterven.

Respondens autem prxses ait
Quem vultis vobis de duobus dimitti?
At illi dixerunt: Barabbam.

Maar de landvoogd stelde toch de vraag:
Wie van de twee willen jullie dat ik vrijlaat?
En zij zegden: Barabbas.

Dicit illis Pilatus:
Quid igitur faciam de Jesu,
qui dicitur Christus?
Dicunt omnes: Crucifigatur.

Daarop sprak Pilatus tot hen:
Wat zal ik doen met Jezus
die de Christus wordt genoemd?
Allen zegden: Aan het kruis met hem.

Ait illis prses:
Quid enim mali fecit?

De landvoogd antwoordde:
Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan?
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At illi magis clamabant dicentes:
Crucifigatur.

Maar zij riepen nog luider:
Aan het kruis met hem.

Videns autem Pilatus, quia nihil proficeret,
sed magis tumultus fleret,
accepta aqua,
lavit manus coram populo,
dicens:
Innocens ego sum a sanguine justi hujus:
vos videritis.

Toen Pilatus dan zag dat hij niets bereikte,
maar dat er veeleer tumult ontstond,
liet hij een schotel met water brengen
en waste zijn handen onder de ogen van het volk
met de woorden: Ik ben onschuldig
aan het bloed van deze rechtvaardige:
jullie zullen het zelf te verantwoorden hebben.

Et respondens universus populus dixit:
Sanguis ejus super nos
et super filios nostros.

En heel het volk antwoordde:
Zijn bloed kome over ons
en over onze kinderen.

Tunc dimisit illis Barabbam;
Jesum autem flagellatum tradidit eis,
ut cruciflgeretur.

Toen gaf hij Barabbas vrij,
maar Jezus leverde hij aan hen over
om gegeseld en dan gekruisigd te worden.

Tunc milites prxsidis,
suscipientes Jesum in prcetorium,
congregaverunt ad eum universam cohortem;
et exuentes eum,
chlamydem coccineam circurndederunt ei,
et plectentes coronam de spinis,
posuerunt super caput ejus,
et arundinem in dextera ejus.
Et genu flexo ante eum
illudebant ei, dicentes:
Ave, rex J udxorum.

De lijfwachters van Pilatus namen dan Jezus
in ontvangst, voerden hem naar het praetorium
en verzamelden heel de cohorte rond hem,
en zij deden hem zijn klederen uit
en legden hem een purperrode mantel om,
en zij vlochten een doornenkroon,
plaatsten die op zijn hoofd
en staken een rietstok in zijn rechterhand.
En zij bogen de knie voor hem
en bespotten hem met de woorden:
Gegroet, koning van de Joden.

Et exspuentes in eum,
acceperunt arundinem,
et percutiebant caput ejus.
Et postquam illuserunt ei,
exuerunt eum chlamyde,
et induerunt eum vestimentis ejus,
et duxerunt eum, ut crucifigerent.

En zij bespuwden hem,
namen de rietstok
en sloegen daarmee op zijn hoofd.
En nadat zij hem bespot hadden,
trokken ze hem de mantel weer uit
en deden hem terug zijn klederen aan
en brachten hem weg om hem te kruisigen.

Exeuntes autem invenerunt horninem Cyrenxum,
nomine Simonem;
hunc angariaverunt, ut tolleret crucem ejus.
Et venerunt in locum, qui dicitur Golgotha,
quod est Calvariw locus.
Et dederunt ei vinum bibere
cum felle mistum.
Et cum gustasset,
noluit bibere.

En onderweg troffen ze een man uit Cyrene aan,
Simon genaamd;
ze dwongen hem om Jezus' kruis te dragen.
En zij kwamen aan een plaats die Golgotha
genoemd wordt, dat is Schedelplaats.
En zij gaven hem wijn te drinken
vermengd met gal.
Maar wanneer hij ervan geproefd
had, weigerde hij te drinken.

Postquam autem crucifixerunt eum,

Nadat zij hem dan gekruisigd hadden,
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diviserunt vestimenta ejus sortem mittentes,
ut impleretur, quod dictum
est per Prophetam dicentem:
Diviserunt sibi vestimenta mea,
et super vestem meam miserunt sortem.
Et sedentes servabant eum.
Et imposuerent super caput ejus
causam ipsius scriptam:
Hic est Jesus Rex Judmorum.

dobbelden zij om zijn klederen te verdelen,
opdat zou vervuld worden
het woord van de profeet:
Zij verdeelden mijn klederen onder elkaar
en dobbelden erom.
Dan gingen zij daar zitten en hielden zo de wacht.
En boven zijn hoofd
brachten zij een tekst aan met de reden:
Deze is Jezus, de koning van de Joden.

Tunc crucifixi sunt cum eo duo latrones;
unus a dexteris, et unus a sinistris.
Prxtereuntes autem blasphemabant
eum moventes capita sua, et dicentes:
Vah, qui destruis templum Dei,
et in triduo illud rewdificas:
salva temetipsum: si Filius Dei es,
descende de cruce.

Samen met hem werden toen ook twee rovers
gekruisigd, de ene rechts, de andere links.
En de mensen die daar voorbijkwamen,
hoonden hem en schudden het hoofd, zeggend:
Gij daar, die de tempel van God afbreekt
en hem op drie dagen weer opbouwt,
red uzelf indien gij de zoon van God zijt,
en daal van het kruis af.

Similiter et principes sacerdotum
illundentes cum Scribis et senioribus dicebant:
Alios salvos fecit,
seipsum non potest salvum facere:
si rex Israel est,
descendat nunc de cruce,
et credimus ei:
confidit in Deo,
liberet nunc, si vult eum;
dixit enim:
Quia Filius Dei sum.

Op dezelfde wijze spotten ook de opperpriesters
samen met de schriftgeleerden en oudsten zeggend:
Anderen heeft hij gered,
maar zichzelf kan hij niet redden;
als hij de koning van Israël is,
dan dale hij van het kruis af;
dan geloven wij in hem;
hij heeft op God vertrouwd,
die moge hem nu redden, als hij dat wil;
deze hier heeft immers gezegd:
Ik ben de zoon van God.

Idipsum autem et latrones,
qui crucifixi erant cum eo, improperabant ei.

Dezelfde spot voegden hem de rovers toe
die met hem gekruisigd waren.

A sexta autem hora,
tenebrx factx sunt super universam terram
usque ad horam nonam.
Et circa horam nonam clamavit Jesus voce magna,
dicens: Eli, Eli, lamma sabacthani?
hoc est: Deus meus, Deus meus,
utquid dereliquisti me?

Van het zesde tot het negende uur
bleef dan heel de aarde
in duisternis gehuld,
en rond het negende uur riep Jezus luid:
Eli, Eli, lamma, sabacthani?
Dit betekent: Mijn God, mijn God,
waarom hebt gij mij verlaten?

Quidam autem illic stantes:
et audientes, dicebant:
Eliam vocat iste.
Et continuo currens unus ex eis
acceptam spongiam implevit aceto,
et imposuit arundini, et dabat ei bibere.
Ceteri vero dicebant:

Sommigen die daar stonden
en dit hoorden zegden:
Die man roept Elia.
En terstond ging een van de aanwezigen
een spons halen, drenkte die in zure wijn,
stak ze op een stok en gaf ze hem te drinken.
De anderen echter zegden:
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Sine, videamus,
an veniat Elias liberans eum.

Laat dat, laten we zien
of Elia hem komt bevrijden.

Jesus autem iterum clamans voce magna,
emisit spiritum.
Et ecce velum templi
scissum est in duas partes a summo usque deorsum;
et terra mota est,
et petrx scissx sunt,
et monumenta aperia sunt;
et multa corpora sanctorum,
qui dormierant, surrexerunt.

Jezus slaakte dan nogmaals een luide kreet
en gaf de geest.
En zie, het voorhangsel van de tempel
scheurde in twee van boven tot onder,
en de aarde beefde
en rotsen barstten open,
en de graven werden geopend
en de lichamen van vele heiligen,
die gestorven waren, werden levend.

Et exeuntes de monumentis
Post resurrectionem ejus,
venerunt in sanctam civitatem,
et apparuerunt multis.

Na Jezus' verrijzenis
stonden zij op uit hun graven,
gingen naar de heilige stad
en verschenen aan velen.

Centurio autem,
et qui cum eo erant, custodientes Jesum,
viso terrx motu et his qux fiebant,
timuerunt valde, dicentes:
Vete Filius Dei erat iste.

Als nu de honderdman
en zij die met hem de wacht bij Jezus hielden,
de aardbeving en wat er verder gebeurde bemerkten,
werden zij zeer bang en zegden:
Werkelijk, die man daar was de zoon van God.

Erant autem ibi mulieres
multx a longe,
qux secutw erant Jesum a Galilx,
ministrantes ei;
inter quas erat Maria Magdalene,
et Maria Jacobi, et Joseph mater,
et mater filiorum Zebedwi.

Nu waren daar tal van vrouwen
die op een afstand bleven staan;
zij waren Jezus gevolgd vanuit Galilea
en zorgden voor hem.
Onder hen waren Maria van Magdala
en Maria de moeder van Jacobus en Jozef,
en de moeder van de zonen van Zebedeus.

Cum autem sero factum esset,
venit quidam homo dives ab Arimathxa,
nomine Joseph,
qui et ipse discipulus erat Jesu;
hic accessit ad Pilatum,
et petiit corpus Jesu.
Tunc Pilatus jussit reddi corpus.

Toen het dan avond was geworden,
kwam een rijk man van Arimathea,
Jozef genaamd,
die ook een leerling van Jezus was.
Deze ging naar Pilatus
en vroeg het lichaam van Jezus.
Daarop beval Pilatus hem het lichaam te geven.

Et accept() corpore,
Joseph involvit illud in sindone munda;
et posuit illud in monumento suo novo,
quod exciderat in petra.
Et advolvit saxum magnum
ad ostium monumenti, et abiit.

Jozef kreeg het lichaam
en wikkelde het in een verse lijkwade,
en legde het in zijn eigen nieuw graf
dat hij had laten uitkappen in een rots.
En hij liet een grote steen
voor de ingang rollen en ging heen.

Erat autem ibi Maria Magdalene,
et altera Maria,

Nu waren daar Maria van Magdala
en de andere Maria
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sedentes contra sepulcrum.

en zij namen plaats tegenover het graf.

Altera autem die,
qu est post Parasceven,
convenerunt principes sacerdotum
et Pharisxi ad Pilatum, dicentes:
Domme, recordati sumus,
quia seductor
ille dixitadhuc vivens:
Post tres dies resurgam.
Jube ergo custodiri sepulcrum
usque in diem tertium,
ne forte veniant discipuli ejus,
et furentureum, et dicant plebi:
Surrexit a mortuis;
et erit novissimus error pejor priore.

Maar 's anderendaags,
de dag na de Voorbereidingsdag,
gingen de opperpriesters en de Pharizeeërs
samen naar Pilatus met de woorden:
Heer, wij herinneren ons
dat die volksverleider,
toen hij nog leefde, heeft gezegd:
Na drie dagen zal ik verrrijzen.
Geef dus het bevel
dat het graf bewaakt wordt tot de derde dag,
om te vermijden dat de leerlingen hem komen stelen
en zeggen tot het volk:
Hij is uit de doden opgestaan.
Dit bedrog zou erger zijn dan het eerste.

Ait illis Pilatus:
Habetis custodiam,
ite, custodite, sicut scitis.
liii autem abeuntes,
munierunt sepulcrum,
signantes lapidem, cum custodibus.

Pilatus zegde tot hen:
Jullie beschikken over een wachtcorps;
gaat, neemt de maatregelen die gij nodig acht.
Zij gingen dan heen en regelden de bewaking
door het graf te verzegelen
en er een wachtcorps bij te leggen.

In die tribulationis
In die tribulationis meae
clamavi ad te quoniam exaudisti me.
Iudicasti causam rneam
et liberasti me Domine Deus meus.

Op de dag van mijn ellende heb ik tot u geroepen,
ja, gij hebt mij aangehoord.
Gij hebt mijn zaak beslecht
en hebt mij bevrijd, Heer, mijn God.

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth!
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,
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dona nobis pacem!

Geef ons de vrede!

In tribulatione Dominum
In tribulatione Dominum invocavi,
clamavi ad Deum meum et exaudivit
de templo vocem meam.
Domme exaltabo te quoniam suscepisti me,
clamabo ad te Domme et deprecabor
te usque in finem.

Op de dag van mijn ellende heb ik
de Heer aangeroepen, ik heb tot de Heer geroepen
en vanuit de tempel heeft Hij mijn stem gehoord.
Heer, ik zal uw lof verkondigen
want Gij hebt mij opgetild, ik zal tot U roepen
en Uw hulp afsmeken tot aan mijn dood.

Ite missa est
Ite missa est
Deo gratias

De mis is ten einde.
Dank de Heer.

Vertaling: Jan Gijsel
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ultuur in Knack-stijl, daar zit muziek in! Want Knack bundelt de wekelijkse
culturele actualiteit tot een overzichtelijk geheel. Met kritische achtergrond-

muziek en onafhankelijke meningen van solo's. Knack wijst op valse noten, onthult
feiten con brio en legt verbanden tussen een scala gebeurtenissen.
eekend Knack legt zijn oor te luisteren bij zangers, muzikanten en
W componisten met nationale of internationale faam, uit alle genres en stijlen.

K

nack Agenda geeft een overzicht van de muzikale en andere rendez-vous en
proeft de nieuwste cd's voor, of het nu gaat om soul, blues, jazz, rock, techno

of klassiek.Veelzijdigheid troef!

Elke week met
de jobkrant Vacature

Trigon
Zondag 22 augustus 1999, 10 u.
Margot Kalse
Penny Turner
Jos Somsen

mezzosopraan
sopraan
sopraan

Sint-Carolus Borromeuskerk
In samenwerking met het
Artiestenfonds Stichting Koningin
Elisabeth

Trigon

Trigon is de naam van een neum in het gregoriaans. Deze neum staat voor een lichtgezongen beweging met drie impulsen, waarvan de middelste net iets hoger ligt dan de eerste
en de derde iets lager valt. Trigon betekent ook driehoek in het Grieks. Bij de Romeinen
was Trigon een balspel voor drie personen die in een driehoek stonden. De `trigonali'
waren de balspelers en de `pilecripi' de puntentellers.
De leden van het ensemble Trigon hebben elkaar ontmoet in de opleiding vroege vocale
ensemblemuziek aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. De drie vrouwen maakten
er, onder de inspirerende leiding van Rebecca Stewart, kennis met de muziek die aan de
wieg stond van de hele westerse muziekgeschiedenis. Al tijdens hun opleiding hebben ze
zich gebogen over de muziek uit de periode die begint bij het ontstaan van de vroegste
notatie van het gregoriaans, volgens de traditie van Laon in het begin van de llde eeuw,
en loopt tot de bloeitijd van de organumtraditie, die in de 12de eeuw op basis van het
gregoriaans in Parijs ontstond.
Toen hun samenwerking zeer succesvol bleek, hebben ze een ensemble opgericht dat zich
toelegt op de uitvoering van deze muziekstijlen. Grondige bestudering en vergelijking van
de oudste bronnen van het gregoriaans - met als uitgangspunt het neumenschrift uit Laon
- en van handschriften van het organum vormen het voorbereidend werk voor hun concerten. Daarnaast verdiepen ze zich ook in het Frans-Latijn en de daaruit voortvloeiende
modale zangtechnieken. Zo brengt
Trigon deze fascinerende muziek tot
leven
In 1998 won Trigon de eerste prijs van
de International Young Artist's
Presentation, georganiseerd door het
Festival van VhandLicii-Antweipen en
Muzickacticf.
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PROGRAMMA
gregoriaans
Lumen ad revelationem gentium (antitoon)
Adorna thalamum tuum, Sion (antifoon)
reconstructie

organa & gregoriaans
Suscepimus Deus (graduale)
Alleluya adorabo (alleluia)
uit: Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Pluteus 29.1

gregoriaans
Responsum accepit Symeon (communio)
rpr:nnstn ictie

conductus
Ave mans stella (hymne)
uit: Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Pluteus 29.1
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Gezangen uit de viering van Maria Lichtmis

Vanaf het midden van de 12de eeuw kwam in Europa een nieuwe polyfone stijl tot ontwikkeling. De muzikale activiteiten aan de Notre-Dame-kathedraal van Parijs waren hierbij zo belangrijk en invloedrijk, dat men later ging spreken over een Notre-Dame-school.
Volgens de zogenaamde Anonymous IV, een anonieme schrijver die op het einde van de
13de eeuw leefde, bestond er in die tijd een Magrius Liber Organi. Dit handschrift zou zijn
samengesteld door Leoninus en later aangevuld door Perotinus. Vandaag bleven echter
drie handschriften bewaard die aan de beschrijving beantwoorden. Het grootste, en tegelijkertijd het belangrijkste, bevindt zich in de Biblioteca Medicea in Firenze. Dit handschrift dateert uit de vroege 13de eeuw en werd waarschijnlijk gekopieerd in een atelier
vlakbij de Parijse Notre-Dame.
Het programma bestaat uit gregoriaanse gezangen en organa uit de viering van Maria
Lichtmis, een feestdag die op 2 februari valt. Oorspronkelijk waren alle misgezangen gregoriaanse gezangen. Op hoogtijdagen ging men uiteraard vooral improviseren op de meest
persoonlijke gezangen, eigen aan die bepaalde feestdag. Dit deed men door intervallen
boven de gregoriaanse melodie te plaatsen en zo ontstond meteen de eerste polyfonie.
Deze techniek werd op vele plaatsen beoefend en in sommige kerkelijke centra ook opgeschreven, maar geen daarvan werd zo befaamd als de Notre-Dame-school van Parijs. De
geestelijke genres waren toen het organum en de conductus.
De organa, aanvankelijk tweestemmig, ontstonden als improvisaties op een langgerekte
gregoriaanse melodie uit de liturgie. Deze muziek is een avontuurlijk spel van intervallen
tussen de twee stemmen: via verschillende ritmische figuren, dissonanten en verrassende
mi-fa's zoekt de melodie steeds weer naar de consonant, en uiteindelijk naar de cadens op
het einde van de zin. De conductus was oorspronkelijk een processiegezang dat tijdens de
liturgie werd gezongen. Om het gregoriaans te laten aansluiten bij de Parijse organa, heeft
Trigon een reconstructie gemaakt door verschillende bronnen met elkaar te vergelijken.
Het feest van Maria Lichtmis bestaat uit drie elementen. Het eerste is 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.
Daarna komt de opdracht van Jezus in de tempel bij Simeon. Tenslotte volgt de uiteindelijke lichtmis, het gebruik om kaarsen te wijden en ermee in processie te lopen als aanvang van de mis, twee handelingen die werden overgenomen van een feest ter ere van
een Romeinse god in februari.
Margot Kalse
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Lumen ad revelationem gentium
Lumen ad revelationem gentium:
et gloriam plebis tue Israel.

Een licht om aan de volkeren te openbaren,
en tot glorie van uw volk Israël.

Nunc dimittis servum tuum, Domme,
secundum verbum tuum in pace.

Laat nu, Heer, uw dienaar in vrede gaan,
volgens uw woord.

Quia viderunt oculi mei salutare tuum,

Omdat mijn ogen uw heil gezien hebben,

Quod parasti ante faciem omnium populorum.

Dat u voor het aangezicht van alle volkeren bereid hebt.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper,
et in secula seculorum, Amen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu is
en altijd zal zijn, en tot in eeuwigheid, amen.

Adorna thalamum tuum, Sion
Adoma thalamum tuum, Sion,
et suscipe Regem Xhristum:
amplectere Mariam,
que est celestis porta:
ipsa enim portat Regem
glorie novo lumine:
subsistit Virgo adducens
in manibus Filium ante luciferum:
quem accipiens
Symeon in ulnas suas
predicavit populis Dominus
eum esse vite et mortis,
et salvatorem mundi.

Versier uw bruidskamer, Sion
en neem de koning Christus op;
verwelkom Maria,
die de deur naar de hemel is;
zij immers draagt de koning der heerlijkheid
voor het nieuwe licht;
de maagd blijft stilstaan
voor hem die licht draagt,
terwijl zij in haar handen haar zoon aanreikt;
die Simeon, toen hij hem in zijn armen nam,
aan de volkeren aankondigde
als de Heer van leven en dood
en de Verlosser van de wereld.

Suscepimus Deus
Suscepimus Deus
misericordiam tuam
in medio templi tui;
secundum nomen tuum,
Domme, ita et laus tua in fines terre.

Wij hebben uw goedertierenheid
ontvangen, God,
in het midden van uw tempel;
zoals uw naam, God, zo reikt ook
uw roem tot aan de einden van de aarde.

Sicit audivimus ita et vidimus
in civitate Dei nostri
in monte sancto eius.

Zoals wij het vernomen hadden, zo
hebben wij het ook gezien in de stad
van onze God, op zijn heilige berg.

Alleluya adorabo
Alleluya, adorabo
ad templum sanctum tuum:
et confitebor nomini tuo.
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Alleluia, ik zal U aanbidden
tot in uw heilige tempel;
en ik zal uw naam loven.
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Responsum accepit Symeon
Responsurn accepit Symeon
a Spiritu Sancto,
non visurum se mortem,
nisi videret Xhristum Domini.

Simeon had van de Heilige Geest
een antwoord ontvangen,
dat hij de dood niet zou zien voordat hij
de Gezalfde van de Heer had aanschouwd.

Nunc dimittis servum tuum Domme
secundum verbum tuum in pace.

Laat nu, Heer, uw dienaar in vrede gaan,
volgens uw woord.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper,
et in secula seculorum, Amen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu is
en altijd zal zijn, en tot in eeuwigheid, Amen.

Lumen ad revelationem gentium
et gloriam plebis tue Israel.

Een licht om aan de volkeren te openbaren,
en tot glorie van uw volk Israël.

Ave mans stella
Ave mans stella
Ave singularis
Verbi dei cella
Parens expers mans
Integra puella
Qui non violaris
In quam lux novella
Radius solaris
Descendit ut pluvia.

Gegroet, sterre der zee,
Gegroet, uitzonderlijke,
Bergplaats van het woord van God,
Moeder zonder getrouwd te zijn,
Reine jonge vrouw,
Die niemand krenkt,
In wie het nieuwe Licht
Als een zonnestraal
Neerdaalde, net als regen.

Summens illud ave
Quod habetur isti
Mundo tam suave
Deum concepisti
Sine viri clave
Et cum peperisti
Non tulisti grave
Virtus in te Christi
Descendit ut pluvia.

Dit Ave ontvangend,
Dat zo heerlijk is
Voor deze wereld,
Werd u zwanger van God
Zonder mannelijke sleutel.
En toen u bent bevallen
Heeft u niet zwaar geleden;
De kracht van Christus
Is in u neergedaald als regen.

Sit laus Deo patri
Qui filium misit
Qui captivos atri
Carceris emisit
Quando deo fratri
Populus arrisit
Hic deus, quem matri
Angelus promisit
Descendit ut pluvia.

Lof zij aan God de vader
Die zijn zoon stuurde,
Die de gevangenen
Uit de zwarte kerker wegzond
Toen het volk God,
Zijn broeder, toelachte;
Deze God, die de engel
Aan zijn moeder had beloofd
Is neergedaald als regen.
Vertaling: Margot Kalse
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Concordia & 1 Fagiolini
Robert Hollingworth algemene leiding

Zondag 22 augustus 1999, 12 u.
Kapel Elzenveld

1 Fagiolini
Rachel Elliot
Helen Groves
Richard Wyn Roberts
Robert Hollingworth
Hugh Wilson
Matthew Brook

sopraan
alt
contratenor
tenor
tenor
bas

Concordia
Mark Levy
Joanna Levine
Emilia Benjamin
Daniel Yeadon
Allison McGillivray

viola
viola
viola
viola
viola

da
da
da
da
da

Een productie van Radio 3
Met de steun van
'• •••
: .* The
The British Council
••
• British
.* •• Council

gamba
gamba
gamba
gamba
gamba

Robert Hollingworth

Robert Hollingworth had zijn moeder als eerste muzieklerares. Haar aanpak werd aangevuld met wat hij kon opsteken als koorknaap in de Hereford Cathedral. Aan het New
College in Oxford studeerde hij muziek met een beurs als koorzanger. Daarop volgde een
jaar aan de Guildhall School of Music. I Fagiolini is niet het enige ensemble dat op zijn
leiding kan rekenen. Zowel aan het thuisfront als in het buitenland heeft hij met
Florilegium uitvoeringen van Hkidels The Messiah, Bachs H-moll Messe en Matthauspassion, en Monteverdi's Mariaves pers opgezet. Aan de Dartington International Summer
School hanteert hij het dirigeerstokje voor het Baroque Choir. Verder dirigeerde hij vier
jaar lang het Leicester Bach Choir en was hij directeur van het fantastische Islington
Winter Music Festival. Onlangs nog werd hij gevraagd om de komende vier jaar operaprojecten voor Bath Baroque te leiden.

Concordia

Concordia is opgericht in 1992 door directeur Mark Levy. Het was de bedoeling om de
meest vooraanstaande jonge Britse gambaspelers in een consort te verenigen. Dat bleek
een vruchtbaar initiatief te zijn, want in de kortste keren scheerde het jonge ensemble
hoge toppen door de verbluffende verfijning en virtuositeit die het wist te bereiken.
Concordia focust op het adembenemende consortrepertoire van de Elizabethaanse en
Jacobijnse Gouden Eeuw, Engelands unieke bijdrage op het vlak van de kamermuziek en
muziek waar de passionele kracht zelden van werd overtroffen. Het consort werkt wel
eens vaker samen met uitstekende zangers zoals Lorna Anderson en Catherine Bott, maar
ook luit en piano komen er dikwijls aan te pas om aanlokkelijke en vernieuwende pro-
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gramma's voor te stellen.
Die programma's omvatten
renaissance- en barokmuziek, gaande van meesterwerken van Byrd en Purcell
tot de kleurrijke muziek die
een glimlach toverde op het
gelaat van Mona Lisa.
In 1993 sleepte Concordia
een Arts Council Award in
de wacht voor de inspanningen die het op het vlak
van 17de-eeuwse Engelse
muziek heeft geleverd en
sindsdien is het ensemble
niet meer weg te denken uit
de Britse muziekfestivals.
Verder heeft Concordia
opgetreden in Duitsland, Polen en Israël. De groep is dit seizoen opnieuw uitgenodigd
voor concerttournees in dezelfde drie landen. De leden van het ensemble hebben twee
programma's voor de BBC 3-serie Music Restored verzorgd en zijn dit jaar nog van de partij in Kaleidoscope van Radio 4 en in het BBC World Service kunstprogramma Meridian.
Tot de toekomstplannen voor de komende maanden behoren een rondreis door Ierland
en een rechtstreeks middagconcert op Radio 3.
Hun allereerste opname, met muziek van William Byrd, werd felbejubeld en bekroond
door het BBC Music Magazine als een van de beste opnamen van het jaar 1994.
Concordia ondertekende sindsdien contracten met de labels Metronome en ASV. De
eerstvolgende cd, een dubbelalbum getiteld All the King's Men met muziek aan de hoven
van renaissancistisch Europa, verscheen reeds bij Metronome. Daarnaast zijn er nog cd's
in de maak met Engelse consortmuziek en werken voor stem en gamba.
1 Fagiolini
Het vocaal ensemble I Fagiolini vond zijn wortels aan de Oxford University, waar het in
1986 zijn eerste concert gaf. Sindsdien betrapten de zangers er de hele wereld op hun
naam verkeerd uit te spreken en te schrijven. Aanvankelijk gingen ze zich uitsluitend toespitsen op profane renaissancemuziek, maar nu kunnen ze ook bogen op een sterke reputatie voor heel het gamma westerse vocale muziek. Ze stellen met de regelmaat van een
klok nieuw werk voor en voorzien oratoria en opera's van een sologroep. Hun uitvoeringen van oude muziek zijn historisch onderbouwd, wat voor hen betekent dat ze om het
even welke muziek die ze voor een hedendaags publiek brengen, nieuw leven inblazen.
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I Fagiolini werden binnen hun landgrenzen beroemd toen ze in 1989 als eerste uit de
Early Music Network Young Artists' Competition kwamen en sindsdien zijn ze heel
Europa doorgezworven en hebben ze ook - vaak voor The British Council - Israël, China,
Marokko, Egypte, Singapore, Hongkong en Zuid-Afrika aangedaan. Nog dit jaar gaan ze
voor het eerst op veroveringstocht naar de Verenigde Staten. In eigen land werden ze
herhaaldelijk uitgenodigd in de Wigmore Hall en de Purcell Room, en zijn ze voor het
ogenblik ensemble-in-residence voor South East Arts. Ze leiden ook de cursus vocale
kamermuziek aan de Dartington International Summer School.
De laatste jaren hebben I Fagiolini bijzonder veel plezier beleefd aan hun samenwerking
met andere groepen. Behalve hun opname van Monteverdi's Mariaves pers met His
Majesty's Sagbutts and Cornetts, hebben ze Byrd op cd gezet met Fretwork en Concordia,
maar ook profaan repertoire uit de vroege Renaissance met Concordia. Verder hebben ze
werken van Purcell en Handel met Florilegium en Schubert Opera met het London
Philharmonic Youth Orchestra uitgevoerd. Met de Brook Street Band zijn ze met een
grootscheepse productie van Handels Acis and Galatea rondgetoerd. Maar hun misschien
wel spannendste onderneming is het project met Soweto's SDASA Chorale. In april 1997
verbleven ze twee weken in Pretoria, Soweto en Johannesburg, om er aan de gezamenlijke
album Simunye te werken, die ondertussen ook al is uitgekomen. En alles liep zo goed dat
ze in juli 1998 nog eens naar Zuid-Afrika zijn gereisd. Voor juli 1999 is er een tournee in
het Verenigd Koninkrijk gepland. Andere opnamen met verzekerd succes zijn The Caged
Byrd en All the King's Men, die ze in het kader van hun reeks profaan werk uit de vroege
Renaissance hebben gerealiseerd.
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PROGRAMMA
Orlando Gibbons (1583-1625)
The Cries of London
Part I: God give you good morrow
Part II: Will you go with a pair of oars?
uit: British Museum, Add. MSS 29372-7
Thomas Tomkins (1572-1656)
Weep no more thou sorry boy
uit: Songs of 3, 4, 5 & 6 parts, London 1622
Orlando Gibbons
Fantasy nr. 3 en 4 a 3
uit: XX. Konincklycke Fantasien, om op 3 Fioolen de Gamba en ander Speeltuigh te gebruycken.
Gestelt door de konstige Engelse Speelmeesters T Lupo, 1. Coprario, W Daman. En noch IX.
Fantasien om met 3 Fioolen de Gamba en ander Speeltuygh te gebruycken. Door Orlando
Gibbons, organist en Zangmeester, van de Koninck van Engeland. Eerste Deel, Amsterdam, 1648
Thomas Ravenscroft (ca. 1582-ca. 1635)
%Nilo Iiveth 30 morry?
There were three Ravens
Martin said to his man
uit: Melismata, Musical Phansies, fitting for the Court, Citie and Country Humours, London, 1611
Orlando Gibbons
In nomine
uit: Oxford, Christ Church Library, Mus 2
Richard Dering (ca. 1580-1630)
The Country Gries
uit: London, British Museum, Add MSS 29372-7
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The Cries of London

Wie ooit in New York is geweest en er de eerste nacht van zijn verblijf onmogelijk een
oog kon dichtdoen, weet wat Frank Sinatra bedoelde met "the city that never sleeps".
Overdag én 's nachts geraas van het verkeer, optrekkende bussen en vrachtwagens, schril
kriepende remmen en continu loeiende sirenes van politiepatrouilles en brandweerwagens. Daaronder het nooit afwezige subsonische gebrom van draaiende ventilatoren, airconditioningsinstallaties en diepvrieskasten en daarbovenop de 'muzikale' geluiden in de
hotellobby, uit de luidsprekers van de boosters van voorbijwandelende tieners of van zeldzame streetbuskers. Ondanks de hoge tolerantie voor geluidsoverlast van onze moderne
oren, is de soundscape van New York een van de meest opvallende eigenschappen van
deze stad. Dat had John Cage in 1952 ook al begrepen toen hij in het centrum van New
York een pianist werkloos achter een vleugelpiano liet zitten en het publiek zich gedurende 4'33" opnieuw bewust werd van de geluiden van de grootstad.
Eenzelfde indruk moet de stad London in de 17de en 18de eeuw op de nog veel minder aangetaste oren van haar bezoekers hebben nagelaten. Een prachtige, tot oog-en-oor sprekende
beschrijving vinden we in een artikel van Joseph Addison in The Spectator No. 251 uit 1711:
"There is nothing which more astonishes a Foreigner and frights a Country Squire, than
the Cries of London. My good Friend, Sir Roger, often declares that he cannot get them
Out of his Head, or go to sleep for them the first Week that he is in Town. On the contrary, Will. Honeycomb calls them the Ramage de la Ville, and prefers them to the Sounds
of Larks and Nightingales, with all the Musick of the Fields and Woods..." (Niets verbaast een vreemdeling meer of laat een plattelander harder schrikken dan de 'Cries of
London'. Mijn goede vriend, Sir Roger, verklaart vaak dat hij ze niet uit zijn hoofd kan
zetten en de eerste week dat hij in de stad is niet kan slapen. Anderzijds noemt Will.
Honeycomb ze 'het lied van de stad' en verkiest hij ze boven het geluid van de leeuweriken en nachtegalen en de muziek van de velden en wouden.)
Addison gaat in ditzelfde artikel verder met een nuchtere beschrijving van het verschijnsel 'Crye':
"The Cries of London may be divided into Vocal and Instrumental. As for the latter, they
are at present under a very great Disorder. A Freeman of London has the Privilege of disturbing a whole Street for an hout together, with the twancking of a Brass Kettle or a
Frying-Pan. The Watchman at Midnight startles us in our Beds, as much as the breaking
in of a Thief... Vocal Cries are of a much larger Extent, and indeed so full of
Incongruities and Barbarisms, that we appear a distracted City, to Foreigners, who do not
comprehend the Meaning of such Enormous Outcries. Milk is generally sold in a Note
above Elah, and in Sounds so exceedingly shrill, that it often sets our Teeth an edge. The
Chimney Sweeper is confined to no certain pitch; he sometimes utters himself in the deepest Base, and sometimes in the lowest Note of the Gamut. The same Observation might
be made on the Retailers of Small-cole, not to mention broken Glasses or Brick-dust..."
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(`The Cries of London' kunnen onderverdeeld worden in vocale en instrumentale. Onder
deze laatste heerst vandaag de dag grote wanorde. Een burger van Londen geniet het
recht om een hele straat gedurende een uur te mogen storen met het slaan op een koperen ketel of op een braadpan. Om middernacht doet de nachtwaker ons in onze bedden
opschrikken, net zo hard als wanneer er een dief zou binnenbreken. Vocale `Cries' zijn er
nóg veel meer en zo ongepast en barbaars dat we voor vreemdelingen, die de betekenis
van deze gruwelijke kreten niet begrijpen, wel een krankzinnige stad moeten lijken. Melk
wordt gewoonlijk aangeprezen met een noot hoger dan E la (= e") en in klanken die zo
schel zijn dat ze vaak onze tanden laten knarsen... De schoorsteenveger houdt zich niet
aan een bepaalde toonhoogte; soms gebruikt hij een zeer lage toon, soms de allerdiepste
noot uit de toonschaal. Hetzelfde kan worden gezegd over de verkopers van gruiskolen,
om dan nog te zwijgen van de ruitenplaatser of de verkoper van steengruis...)
Merk op dat Addison de `Cries of London' met muzikale termen omschrijft en ervan uitgaat dat het een volledig ingeburgerd begrip was. Dat blijkt ook uit prenten uit die tijd met
afbeeldingen van marktventers die als `Cries of London' worden betiteld. Als we Addison
mogen geloven zijn `Cries', net als bijvoorbeeld tamtamberichten, een soort pseudo-muzikale signalen die door niet-Londenaars niet konden worden begrepen en bijgevolg chaotisch op hen afkwamen. Toen Antoon van Dyck in 1620 voor het eerst in London aankwam, heeft ook hij beslist dit soort sonore impressie van de lawaaierige stad gehad.
Het is niet meer dan logisch dat deze pseudo-muzikale kreten, die zo pertinent in London
aanwezig waren, de aandacht trokken van componisten als Richard Dering, Orlando
Gibbons, William Cobbold, Thomas Tomkins en anderen. Zij trachtten de intrinsieke
muzikale kwaliteiten van de `Cries' te esthetiseren in composities met een heel eigen
karakter.
De tekst van die `Cries' is een loutere aaneenschakeling van uitroepen en flarden van zinnen die men in London anno 1620 had kunnen opvangen: marktkramers prezen hun
waren en klampten mogelijke kopers aan, bedelaars vroegen om een aalmoes, ambachtslui
boden hun diensten aan en de belleman las opsporingsberichten voor.
Men zou kunnen verwachten dat deze uitgesproken realistische taferelen zich muzikaal
vertalen in pittige en ritmische zettingen, zoals dat in Frankrijk gebeurde. Clément
Janequin had er met zijn beroemde chanson Les Cris de Paris een model geschapen voor
dit soort imitatieve composities. Het Engelse madrigaal of de lute song' zijn dan ook de
voor de hand liggende muzikale vormen. Dat doet John Dowland bijvoorbeeld in zijn Fine
knacks for ladies. Maar merkwaardig genoeg gooit men het in een `Crye' meestal over een
andere boeg: wat vorm en techniek betreft opteerden componisten voor het polyfone
motet. De diverse uitroepen werden hierbij gezongen boven een continue polyfone onderbouw, die door een gambaconsort werd uitgezet.
Orlando Gibbons ging nog een stapje verder in zijn polyfone aanpak. Hij liet de `Cries'
horen op een 'In Nomine'. Dat is een strenge, haast didactische polyfone compositie op
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een gregoriaanse cantus firmus. Engelse componisten beschouwden 'In Nomine's' als staalkaartjes van hun kennis van het contrapunt. Ook in New Fashions van William Cobbold
deed de componist een beroep op de polyfone vaardigheden van de uitvoerders: hij liet
namelijk één partij volledig blank, zodat wie zich geroepen voelde deze stem naar best
vermogen kon invullen.
De Engelse vocale wereldlijke muziek uit het begin van de 16de eeuw - bestaande uit
madrigalen, lute songs en consort songs - wordt in het algemeen gekenmerkt door een
idealisering van de emoties en een gereserveerdheid in de muzikale uitdrukking. De
`Cries' daarentegen vormen door het realisme van de tekst en de klankimitaties in de
toonzettingen een buitenbeentje in dit repertoire.
Koen Uvin
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The Cries of London: Part 1
God give you good morrow my masters,
past three o'clock and a fair moming
new ~sets, new lilywhite mussels
hot codlings, hot
new cockies, new great cockies new sprats,
new great sprats new great lampreys
new fresh herrings
new great smelts
new haddock, new
new thom-backs, new
hot apple pies, hot
hot pippin pies, hot
fine pomegranates, fine
hot mutton pies hot
buy a rope
have you any old bellows or trays to mend?
rosemary and bays, quick and gentle
ripe chestnuts, ripe
ripe walnuts, ripe
ripe small nuts, ripe
white cabbage, white young cabbage, white
white tumips, white young tumips, white
white parsips, white young pamips, white
white lettuce, white young lettuce, white
buy any ink, will you buy any pens, very fine
writing ink, will you buy any ink?
have you any rats or mice to kilI?
1 have ripe peascods, ripe
oysters, nysters, oysters, threepence a peck at
Bridewell dock, new Wallfleet oysters.

God geve jullie een goede morgen, heren,
drie uur voorbij en een mooie morgen.
nieuwe mosselen, nieuwe leliewitte mosselen
warme stoofappels, warm
nieuwe haantjes, nieuwe heerlijke haantjes, nieuwe sprot
nieuwe heerlijke sprot nieuwe heerlijke lampreien
nieuwe verse haring
nieuwe lekkere spieringen
nieuwe schelvis, nieuw
nieuwe stekelbaarsjes, nieuw
warme appeltaart, warm
warme pippelingtaart, warm
heerlijke granaatappels, heerlijk
warme schapepasteitjes warm
koop een touw
hebt u soms oude blaasbalgen of dienbladen te herstellen?
rozemarijn en laurier, scherp en mild
rijpe kastanjes, rijp
rijpe walnoten, rijp
rijpe kleine noten, rijp
witte kool, witte jonge kool, wit
witte rapen, witte jonge rapen, wit
witte pastinaak, witte jonge pastinaak, wit
witte sla, witte jonge sla, wit
koop inkt, wil u soms pennen kopen, heel goede
schrijfinkt, wil u soms inkt kopen?
heeft u soms ratten of muizen te doden?
ik heb rijpe ervvtenpeulen, rijp
Oesters, oesters, oesters, drie pence voor een peck'
Aan het Bridewell dock, nieuwe Wallfleet oesters.

Oyez! If any man or woman can tell any tidings
a grey mare with a long mane
and a larne leg or twain;
she hath but one eye
(will you buy any fine tobacco?)
and that is almost out,
and a hole in her arse and there your snout.
He that can teil any tidings of her,
let him come to the cryer,
and he shall have well for his hire.

Hoort! Als iemand, man of vrouw, nieuws te vertellen heeft
over een grijze merrie met lange manen
en een kreupel been of twee;
ze heeft maar een oog
(wil u soms fijne tabak kopen?)
en dat is er bijna uit,
en een gat in haar kont en daar uw neus.
Hij die nieuws over haar kan vertellen,
laat hem naar de stadsomroeper komen,
en hij zal een goede beloning krijgen.

ripe damsons, fine ripe damsons
hard garlic, hard
I have ripe gooseberries, ripe
will you buy any aqua vitae mistress?
buy a barrel of samphire
what is't you lack?

Rijpe kriekpruimen, fijne rijpe kriekpruimen
harde look, hard
ik heb rijpe kruisbessen, rijp
wil u soms brandewijn kopen, mevrouw?
koop een vat zeekraal
wat is het dat u mist?
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Fine wrought shirts or smocks
perfumed waistcoats,
fine bone lace or edgings,
sweet gloves, silk garters,
very fine silk garters,
fine combs and glasses
and a potting stick with a dildo
old doublets, old doublets, old doublets,
have you any old doublets?
have you any coms on your feet or toes?
fine potatoes, fine
will you buy any starch or clear
complexion mistress?

voortreffelijk gemaakte hemden en kielen
geparfumeerde vesten,
fijne gekloste kant of boordsels,
zachte handschoenen, zijden kousenbanden,
zeer fijne zijden kousenbanden,
mooie kammen en kralen
en een plantboor met een dildo
oude wambuizen, oude wambuizen, oude wambuizen,
heeft u soms oude wambuizen?
heeft u soms likdoorns op uw voeten of tenen?
goede aardappels, goed
wil u stijfsel kopen
of blanketsel, mevrouw?

poor naked bedlam, Tom's a-cold,
a small cut of thy bacon,
or a piece of thy sow's side,
good Bess. God almighty bless thy wits
quick periwinkles quick, quick, quick
will you buy any scurvy grass?
buy a new almanack
buy a fine washing ball
will you have any small coal?
goud gracious people,
for the lord's sake pity the poor women.
We lie cold and comfortless,
night and day on the bare boards
in the dark dungeons in great misery
hot oat cakes, hot

arm naakt gekkenhuis, Tom heeft het koud,
een klein stukje van uw hesp,
of een stuk van de zij van uw zeug,
goede Bess. De almachtige God zegene uw verstand
levende alikruiken, levend, snel, snel
wil u soms echt lepelblad' kopen
koop een nieuwe almanak
koop een goed stuk zeep
wil u soms kleine steenkool hebben?
goede vriendelijke mensen,
in godsnaam heb medelijden met de arme vrouwen.
Wij liggen koud en troosteloos,
dag en nacht op de kale planken
in de donkere kerkers
in grote ellende warme haverkoekjes, warm

Dame, dame, give me an egg
for the worship of Good Friday.
If your hen will not lay,
your cock must obey,
with three golden staves on London Bridge.
and so we make an end.

Dame, dame, geef me een ei
voor de aanbidding van Goede Vrijdag.
Als uw hen niet wil leggen,
moet uw haan gehoorzamen,
met drie gouden staven op London Bridge.
En zo eindigen we.
Een vat met een inhoud van ongeveer 9 liter.
Gochlearia officinalis

The Cries of London: Part 2
Will you go with a pair of oars?
Will you go with me sir?
1 am Sir John Chimney's man.
I am your first man, Sir!
a good sausage, a good,
and it be roasted, go round
about the capon, go round
hot puddings, hot
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Wil je meegaan met een paar roeispanen?
Wil je met mij meegaan, mijnheer?
Ik ben Sir John Chimney's knecht.
Ik ben uw voorman, mijnheer!
Een goede worst, een goede,
en hij is geroosterd, ga rond
de kapoen, ga er rond
warme pasteien, warm
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new oysters, new
new plaice, new
Oyez! Cats any man or woman tell
any tidings of a young wench
of four and forty years old?
Let him bring her to the crier,
he shall have her for his hire.

nieuwe oesters, nieuw
nieuwe schol, nieuw
Hoort! Heeft iemand, man of vrouw,
nieuws over een jonge deerne
van vierenveertig jaar oud?
Laat hij haar naar de stadsomroeper brengen,
hij zal haar als beloning krijgen.

will ye buy any milk or frumenty?
have you any work for a tinker?
new mackerel, new
broom, broom, broom,
old boots, old shoes,
pouch rings for brooms
will ye buy a mat for a bed?
have you any lcitchen stuff maids?
have you any work for a cooper?
what ends have you of gold or silver?
ripe strawberries, ripe
hot spice cakes, hot
what coney skins have ye, maids?
I have ripe cowcumbers, I have ripe
fresh cheese and cream
salt, salt to barge to
lantems and candlelight, maids
will you buy my dish of eels?
will you buy any aqua vitae, mistress?
hard onions, hard
cherry ripe, apples fine, medlars fine
pips, fine
will you buy any straw?
new fresh herrings at Billin.gsgate,
four a penny, five to many
white radish, white young radish
white cabbage, white young cabbage, white
hot pudding pies, hot
have you any wood to cleave?
bread and meat for the poor prisoners
of the Marshalsea, for Cht ist Jesus' sake,
bread and meat
sweep chimney sweep;
sweep, chimney sweep,
mistress, with a hey derry,
derry, derry, sweep.

willen jullie melk of tarwepap kopen?
hebt u werk voor een ketellapper?
nieuwe makreel, nieuw
bezem, bezem, bezem,
oude laarzen, oude schoenen,
sluitingen van beurzen in ruil voor bezems
wil u een mat kopen om op te slapen?
hebben jullie keukengerei, meisjes?
hebt u werk voor een kuiper?
welke overschotjes van goud en zilver hebt u?
rijpe aardbeien, rijp
warme kruidenkoekjes, warm
wat voor konijnenvelletjes hebben jullie, meisjes?
ik heb rijpe komkommers, ik heb rijpe
verse kaas en room
zout, zout om heen te varen
lantaarns en kaarslicht, meisjes
wil u mijn schotel paling kopen?
wil u soms brandewijn kopen, mevrouw?
harde uien, hard
rijpe kers, heerlijke appels, heerlijke mispels
pippelingen, heerlijk
wil u stro kopen?
nieuwe verse haring aan Billingsgate,
vier voor een penny, vijf voor vele
witte radijs, witte jonge radijs
witte kool, witte jonge kool, wit
warme pudding pasteitjes, warm
hebt u hout te klieven?
brood en vlees voor de arme gevangenen
van de Marshalsea, in Christus Jezus' naam,
brood en vlees
veeg schoorsteenveger; veeg
veeg schoorsteenveger, veeg
mevrouw, van je hey
derry, derry, derry, veeg.

From the bottom to the top,
sweep, chimney sweep,
then shall no soot fall
in your porridge pot,
with a sweep derry,

Van de bodem naar de top,
veeg schoorsteenveger, veeg
dan zal er geen roet
in uw havermoutpapketel vallen,
met een veeg derry,
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derry, derry sweep
fine Seville oranges, fine lemons
12 o'clock, look well to your lock,
your fire and your light
and so good night.

derry, derry veeg.
fijne Sevilla sinaasappels, fijne citroenen
twaalf uur. Denk om uw slot,
uw vuur en uw licht
en een goedenacht.

Weep no more thou sorry boy
Weep no more, thou sorry boy,
Love's pleased and angered with a Toy
Love a thousand passions brings,
Laughs and weeps and sighs and sings.
If she smiles he dancing goes,
not thinking on his future woes
if she chide with angry eye,
sits down and sighs "Ay, me I die".

Ween niet meer, jij droevige jongen,
De Liefde kan blij en boos zijn door een liefkozing.
Liefde brengt duizend hartstochten,
Lacht en weent en zucht en zingt.
Als ze lacht gaat hij dansen,
En denkt niet aan zijn toekomstige smarten.
Als ze hem afkeurt met boze blik,
Zet hij zich neer en zucht "Wee mij, ik sterf".

Who liveth so merry?
Who liveth so merry in all this land
as doth the poore widow that selleth the sand,
and ever she singeth as I can guess,
will you buy any sand mistress,

Wie leeft zo vrolijk in heel het land
Als de arme weduwe die zand verkoopt,
En steeds zingt ze zoals ik kan raden
Wil u soms zand kopen, mevrouw,

Tile Groome man maketh his living so sweet
with currying broomes from street to street,
who would desire a pleasanter thing,
then all the day long to doe nothing but sing?

Tijl de Knecht verdient zijn kost zo makkelijk
Door bezems te binden van straat tot straat,
Wie zou iets aangenamers verlangen,
Dan de hele dag niets anders te doen dan te zingen?

The chimney sweeper all the long day
he singeth and sweepeth the soote away:
Yet when he comes home
although he be weary,
with his sweet wife he maketh full merry,

De hele lange dag zingt de schoorsteenveger,
En veegt al het roet weg:
Maar als hij thuis komt,
Zelfs al is hij moe,
Maakt hij grote pret met zijn schattige vrouwtje.

The marchant man dothe saile on the seas
and lie on the ship-board with little ease,
always in doubt the rocke is neare,
how can he be merry, and make goode cheare?

De koopman bevaart de zeeën
En ligt op de scheepsboord met weinig gemoedsrust,
Altijd in twijfel of de rots dichtbij is,
Hoe kan hij vrolijk en opgewekt zijn?

The servong man vaiteth from street to street;
with blowing his nailes and beating his feet;
He moyleth and toyleth all the long yeare;
Tis impossible so to make good cheare.

De huisknecht wacht van straat tot straat,
Hij blaast zijn vingers warm en stampt zijn voeten,
Hij werkt en zwoegt het hele jaar lang,
Zo is het onmogelijk opgewekt te zijn.

Who liveth so merry and maketh such sport,
as those that be of the poorest sort?
The poorest sort wheresoever they be,
they gather together by one, two and three.

Wie leeft zo vrolijk en maakt zoveel lol,
Als zij die van de armste soort zijn?
De armste soort, waar ze ook zijn,
Die komen samen bij één, twee en drie.
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Coda:
And every man will spend his penny,
what makes such a shot among so many?

Coda:
En elke man zal zijn penny uitgeven,
Wat doet zulk een poging tussen de vele andere?

There were three Ravens
There were three Ravens sat on a tree,
Downe adowne hay downe;
There were three Ravens sat on a tree,
With adownee;
There were three Ravens sat on a tree,
They were as blacke as they might be,
With adowne derrie downe

Drie raven zaten in een boom,
Don don don,
Drie raven zaten in een boom,
Don don don;
Drie raven zaten in een boom,
Ze waren zo zwart als een raaf kan zijn ,
Don derrie don.

The one of them said to his mate,
Where shall we our breakefast take?

Een van hen zei tegen zijn wijfje,
Waar zullen we ons ontbijt nemen?

Downe in yonder greene field,
There lies a Knight slain under his shield.

Daar beneden in het groene veld,
Ligt een ridder, gesneuveld, onder zijn schild.

His hounds they lie downe at his feete,
So well they can their Master keepe.

Zijn honden liggen aan zijn voeten,
Zo goed behoeden ze hun Meester.

His Hawkes they flie so eagerly,
There's no fowle date him come nie.

Zijn haviken vliegen geestdriftig,
Geen vogel durft in zijn buurt komen.

Downe there comes a fallow Doe,
As great with yong as she might goe.

Daar beneden komt een damhinde,
Zo hoogzwanger als ze kan zijn.

She lift up his bloudy bed,
And kist his wounds that were so red.

Ze tilde zijn bebloede hoofd op,
En kuste zijn wonden, zo rood.

She got him up upon her backe,
And carried him to earthen lake.

Ze legde hem op haar rug,
En droeg hem naar zijn graf van aarde.

She buried him before the prime,
She was dead her selfe afore even-song time.

Ze begroef hem voor de priem,
Zelf stierf ze voor de vespers.

God send every gentleman,
Such haukes, such hounds and such a Leman.

God zende elke edelman
Zulke haviken, zulke honden, en zulk een geliefde.

Martin said to his man
Martin said to his man
Fie man, fie!
o Martin said to his man
Who's the foole now?
Martin said to his man
Fill thou the cup and I the can,
Thou hast welt drunken, man,
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Martin zei tot zijn knecht
Foei man, foei!
0 Martin zei tot zijn knecht
Wie is nu de dwaas?
Martin zei tot zijn knecht
Vul jij de beker en ik de kan,
Jij hebt wel goed gedronken, man,
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Who's the foole now?
I see a sheepe shearing corne,
And a couckold blow his home.

Wie is nu de dwaas?
Ik zie een schaap koren maaien,
En een hoorndrager op zijn hoorn blazen.

I see a man in the Moone,
Clowting of Saint Peters shoone.

Ik zie een mannetje in de Maan,
De schoenen van Sinte Pieter lappend.

I see a hare chase a hound,
Twenty mile above the ground.

Ik zie een haas een hond opjagen,
Twintig mijl boven de grond.

I see a goose ring a hog,
And a snayle that did bite a dog.

Ik zie een gans een varken ringen,
en een slak die een hond heeft gebeten.

I see a mouse catch the cat,
And the cheese to eate the rat.

Ik zie een muis de kat vangen,
En de kaas de rat opeten.

The Country Cries
God give you goodmorrow, Sir Rees
ap Thomas, ap William, ap Jones!
Past three o'clock and a fair morning!

God geve je een goeie morgen, Heer Rees
Ap Thomas, ap William, ap Jones!'
Drie uur voorbij en een mooie morgen!

Why, hold your scrape, you fiddleing knave!
Get her from her mistress' window!
Her'll fling her pisspot on her head,
for her play'd all night at whipper, whipperginnie.

Wel verdraaid, hou op met je geschraap, jij vioolspelende schelm!
Haal haar weg van het raam van haar meesteres!
Zij zal haar pispot op haar hoofd gooien,
Want ze heeft de hele nacht whipperginnie2 gespeeld.

Jack, Jack, sleep'st or wak'st ,
Vast asleep, vather,
`cham vast asleep, vather.

Jack, Jack, slaap je of ben je wakker?
Diep in slaap, vader,
ik ben diep in slaap.

0 Jack, rise and serve
the cattle and the sheep.

0 Jack, sta op
en dek het vee en de schapen.

Nay, virst 'chili 'ha my brealcvast,
for all `cham vast asleep.

Nee, eerst zal ik gaan ontbijten,
ook al ben ik diep in slaap.

Tig, tig, tig, tig, tig, tig, tig;
Coop, coop, coop, coop, coop, coop, coop;
Biddy, biddy, biddy, biddy, biddy, biddy, biddy, biddy
Hick, hick, hick, hick
Ho mal, ho mal, ho mal, ho mal, ho mal, ho!

Tig, tig, tig, tig, tig, tig, tig;
Koep, koep, koep, koep, koep, koep, koep;
Biddie, biddie, biddie, biddie, biddie, biddie, biddie, biddie;
Hik, hik, hik, hik;
Ho mal, ho mal, ho mal, ho mal, ho mal, ho!

Up Robin! 't is time to rise;
Easter must have herring pies
for huntsmen that kill not their hare;
therefore, Robin, do not spare;
but if thou find her at the squat,
Easter's near, lay on thy bat.

Op, Robin, het is tijd om op te staan;
voor jagers die hun haas niet doden
betekent Pasen haringpasteitjes eten;
daarom, Robin, ontzie haar niet;
maar als je haar aan haar leger vindt,
is Pasen dichtbij, gebruik je knuppel.
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No, no, no, no Jugler's good at start.
And Woodman, he will do his part

Nee, nee, nee, nee Jugler is goed in het begin.
en Woodman zal zijn deel bijdragen.

But Jowler, I hold twenty pound,
shall kill her if she go on ground.

Maar (jachthond) Jowler (met de zware kaken), ik wed
er twintig pond om,
zal haar doden als ze op de grond komt.

So ho, so ho!
Hark! Hark! Hark!
The hare is newly
Now, wat, wat, wat, wat,
look wel unto thy scut.
Yebble, yabble, yebble, yabble

Dus ho, dus ho!
Vooruit! Vooruit! Vooruit!
De haas komt dadelijk.
Nu, wat, wat, wat, wat,
kijk goed naar jouw rechtopstaand staartje.
Jebbel, jabbel, jebbel, jabbel

The hare is almost spent.
Now Jowler, Jowler, hold thine own!
So farewell Jack-a-Lent!

De haas is bijna uitgeput.
Nu Jowler, Jowler, houd stand!
Vaarwel, dus, Vasten!

Hey ho! hut, hut, ho!
`Morrow, neighbour, whither go you?

Hey ho! hut, hut, ho!
Goeiemorgen, buurman, waar ga jij heen?

Who? What zay?
Why, whither gay' man?
Chuz wam'd by Master Courtnall,
the King's carttaker,
to carry beans unto the court
for his Majesty's brown baker.

Wie? Wat zeg je?
Wel, waarheen, blije man?
Ik werd aangemaand door Meester Courtnall,
de huismeester van de Koning,
Om bonen naar het hof te brengen
voor de bruine bakker van zijne Majesteit.

Hey, soy dogs, soy dogs!
Whirr, hey dogs, hey dogs, hey
Phree hey hunt, Quando, hey hunt Quando!
A mark, a mark!
Ret chance, hey ret Fortune!

Hey, zijden honden, zijden honden!
Brom, hey honden, hey honden, hey
Fwiet hey jaag, Quando, hey jaag Quando!
Raak, raak!
Rot toeval, hey rot Lot!

Ware hawk, ware hawk, ware hawk,
this flight was bravely flown.
Let's seek another hunt,
this partridge is our own.

Waakzame havik, waakzame havik, waakzame havik,
Deze vlucht werd koen gevlogen.
Laat ons een andere jacht zoeken,
Deze patrijs is van ons!

0 lord, 0 lord, 0 good master,
quaeso, quaeso, quaeso praeceptor!

0 heer, 0 heer, 0 goede meester,
Quaeso, quaeso, quaeso praeceptor!

0 yez!
all that can sing and say,
Come to the town hall,
and there shall be a play
Made by the scholars of the Free School,
Where shall be both a devil and a fool;
At six o' clock it shall begin;
If you bring not money you come not in.

Hoort!
Al die kunnen zingen en spreken,
Kom naar het stadhuis,
En daar zal een toneelstuk opgevoerd worden,
Gebracht door de scholieren van de Vrije School,
In het stuk zullen een duivel en een dwaas te zien zijn;
Om zes uur zal het beginnen;
Wie geen geld meebrengt raakt niet binnen.

i

zondag 22 augustus 1999

Laus Polyphoniae

Da poop! da poop! da poop! da poop!
Ha' ye any pigs or lambs to geld?
Buzz, buzz, buzz, buzz

Da plop! da plop! da plop! da plop!
Heeft u varkens of lammeren te castreren?
Zoem, zoem, zoem, zoem

Ring out your kettle of purest metal
to settle, to settle the swarm of bees;
for men new wiving
the way to be thriving
is hiving, is hiving, is hiving,
then no time leese to hive your bees.

Laat je ketel van het zuiverste metaal rinkelen
Om de bijenzwerm te bedaren, te bedaren;
Voor pasgehuwde mannen is
De enige manier om het goed te hebben
De korf opzoeken, de korf opzoeken, de korf opzoeken,
Verlies dus geen tijd en korf je bijen in.

Harvest home, harvest home,
our fields are reap'd
our meads are mown;
Then may we sing and sport and play,
tomorrow we'll make holiday!

De oogst naar huis, de oogst naar huis,
Onze velden zijn geoogst,
Onze weiden gemaaid;
Dan kunnen we zingen, ons vermaken en spelen,
Morgen nemen we vrijaf!

And now farewell all sorrow,
our fields are broke tomorrow.

En nu vaarwel aan alle smart,
Onze velden zijn morgen geploegd.

And what if it be so?
The bagpipes and the merry,
merry maids a milking go
And some will go thither
their heels to shake.
And some will go
for their sweetheart's sake.
And some will carry
a good spic'd cake
And some good syllabubs to make;

En wat als dat zo is?
De doedelzakken en de vrolijke,
vrolijke meisjes gaan melken
En sommigen zullen daarheen
gaan om te dansen.
En sommigen zullen gaan
voor hun vrijers.
En sommigen zullen
een lekkere kruidige koek meenemen.
En sommigen om syllabub te maken;

And thus they sing, as I have heard,
with hey jolly buckets,
with hey jolly buckets,
jolly, jolly buckets
with hey jolly buckets,
to milkingward.

En zo zingen ze, zoals ik gehoord heb,
Met hey vrolijke emmers,
Met hey vrolijke emmers,
Vrolijke, vrolijke emmers
Met hey vrolijke emmers,
Naar het melken.
Welsh 'ap is een deel van een achternaam en betekent 'zoon van'.

Een kaartspel.

Vertaling: Marleen Cré
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La Sfera Armoniosa
Pauline van Laarhoven viola da gamba en lirone
theorbe, luit en barokgitaar
Mike Fentross

Anne Grimm

De Nederlandse sopraan Anne Grimm studeerde zang bij Erna Spoorenberg en viool in
het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Nadien volgde ze verder les bij de bekende
zangpedagoge Margriet Honig. Nadat ze in 1995 haar solistendiploma behaalde, ging ze in
Londen bij Noëlle Barker studeren. Anne Grimm
volgde ook meesterklassen bij Elly Ameling,
Daniël Ferro en Jard van Nes.
Ze is lid van diverse barokensembles, waaronder
de Capella Figuralis van Jos van Veldhoven en
het Ainsteiddiii Batoque Chotr van 1hn
Koopman. Met dar laatste ensemble treedt ze ook
vaak op als soliste en neemt ze deel aan de integrale opname van de cantates van Johann
Sebastian Bach. Met het ensemble Les Talens
Lyriques, onder leiding van Christophe Rousset,
concerteerde ze in Handels Rinaldo. Anne Giiiiiiti
is naast oratorium- en liedzangeres, ook in de
opera actief. Ze is lid Van de operastudio van het
Internationale Opera Centrum Nederland en van
de Nederlandse Opera.
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Robert Hollingworth

zie biografie p. 67

Fagiolini

zie biografie p. 68

La Sfera Armoniosa

La Sfera Armonioso blinkt uit in de uitvoering van 17de-eeuwse muziek. De naam van
het ensemble verwijst naar een bundel solomadrigalen die Paolo Qualigliati componeerde
voor het huwelijk van de edelman Nicolo Ludovisi, neef van paus Gregorius, en Isabella
di Gesualdo, dochter van de beroemde componist. Mike Fentross (luit, chitarrone en
barokgitaar) en Paulina van Laarhoven (viola da gamba en lirone) vormen de vaste kern
van de basso-continuogroep La Sfera Armoniosa, een kleurrijke combinatie waarmee het
expressieve karakter van de muziek wordt onderlijnd. Voor elk project nodigt het ensemble bekende vocalisten en af en toe andere instrumentalisten uit. Zo brengt het dan iedere keer weer programma's tot stand met een uitstekend repertoire en boeiende uitvoerders.
Mike Fentross staat aan de wieg van La Sfera Armonioso. In 1991 heeft hij het ensemble
opgericht. Hij studeerde bij Toyohiko Satoh aan het Koninklijk Conservatorium van Den
Haag. In 1994 won hij samen met violiste Helene Schmidt het Van Wassenaar Concours
voor oude-muziekensembles in Amsterdam. Na zijn studies bouwde hij een reputatie op
als continuospeler bij beroemde ensembles als Les Arts Florissants. Hij nam bijvoorbeeld
ook cd's op met Al Ayre Espatiol, het Amsterdam Baroque Orchestra, Capriccio Stravagante, The New London Consort, Les Arts Florissants en
The Harp Consort. Sinds 1996 is hij gastdocent aan het
Kuninklijk Conservgrorium van Den Haag.
Paulina van T .aarhoven leerde haar vak bij Margriet
Tindemans aan het Brabants Conservatorium, waar ze in
1985 met een solistendiploma afstudeerde. Daarna volgde ze
meesterklassen bij Jordi Savall in Spanje en Wieland
Kuijken in België. Haar verl Angen om de tekstuele onderlaag van de basso continuo te verrijken, was voor haar een
uitdaging om zich up de lirone te bekwamen. Dat is een
in_strument met veertien snaren en een etherisch timbre.
Paulina van T.aarhoven reist met talrijke hoog aangeschreven ensembles door heel Europa, niet enkel om concerten te
geven, maar ook om radio- en cd-opnamen te maken. In
1993 speelde ze een solorol in twee danstheaterproducties
ondei leiding van een van de beroemdste Duitse choreografen, Reinhild Hoffman. Paulina van Laarhoven is een van
de stichtende leden van La Sfera Armoniosa.
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PROGRAMMA
Luca Marenzio (1553/54-1599)
Due rose tresche, e cOlte in Paradiso
uit. 11 Quinto libro de madrigale... Venetië 1585
Twee sf-Ali-wulp Rnqgln
contra fact van Quando la voce uit: Joannes Stalpart van der Wiele, Madrigalia XVII, prima parte

Ik sloeg mijn betraent aesight na de 7pe-sterr0
contra fact van Dissi a l'arnata mia uit: Joannes Stalpart van der Wiele, Madrigalia LX1X
Dissi a l'amata mia lucida stella
uit: Madrigali... libro primo, Rome, 1585
Orlandus Lassus (1532-1594)
Poi ch'el mio largo pianto
uit: II libro primo de madrigali a quatro voci..., Venetie, 1569
Na dien u tranigh schreyen
contra fact van Poi ch'el mio largo pianto uit: Musica Divina di XIX autori illustri... raccolta da Pietro
Phalesio, Antwerpen, 1583
Na dien u tranigh schreyen
contra fact van Poi ch'el mio largo pianto uit: Joannes Stalpart van der Wiele, Madrigalia XLIV
Joannes Stalpart van der Wiele (1579-1630)
0 waerdigh heerlijck graf! (cantate)
uit: Joannes Stalpart van der Wielen. Gulden-Jaer ons Heeren lesu Christi, 's Hertogenbosch,
Johannes Schaffer, 1628
Andrea Gabrieli (ca. 1510-1586)
Caro dolce ben mio
uit: Musica Divina di XIX autori illustri.. raccolta da Pietro Phalesio, Antwerpen, 1583
0 diergekochte zielen
contra fact van Quando la voce, Joannes Stalpart van der Wiele, Madrigalia LII
Peter Philips (1560/61-1628)
Voi volete ch'io muoia
Me/odia Olympica di diversi eccellentissimi musici... da Pietro Philippi Inglese, Antwerpen, 1591
Goedertierensten Vader
contra fact van Vol volete ch'io muoia, Joannes Stalpart van der Wiele, Madrigalia, LXXXII
Giovanni Giaoomo Gastoldi (1550/60-1 b22)
Een jager nieuw te veld
contra fact van Quando la voce, Joannes Stalpart van der Wiele, Madrigalia, LXX
in nunvd cacuiator sogn' una tiera
uit: Symphonia Angelica di diverse eccelentissimi musici... raccolta per Huberto Waelrant",
Antwerpen 1585

Gratio voor kinder ei i van 6 tot 9 jaar: Het Atelier van Antoon (zie ook p. 36).
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De Madrigalia van Joannes Stalpart van der ~le

De levensloop van Joannes Stalpart heeft tegelijkertijd iets middeleeuws én iets renaissancistisch. Zijn verfijnde opvoeding, aangeboren begaafdheid en hoge intelligentie, zijn
nooit aflatende honger naar kennis en zijn contacten met vooraanstaanden uit de academische, politieke en religieuze wereld waren eigen aan de renaissance-'uomo universale'.
Maar tijdens zijn studietijd ruilde Stalpart van der Wiele, voortgedreven door de wisselvalligheden van het lot en de naweeën van de godsdienstoorlogen, net als een middeleeuwse vagant, om de haverklap van verblijfplaats en koos tenslotte voor een teruggetrokken leven in de beslotenheid van het Delfts begijnhof. Wie was deze man met zijn enigszins bizarre voornaam en Vlaamsklinkende familienaam?
Joannes Stalpart van der Wiele werd op 22 november 1579 in Den Haag geboren uit een
familie die doorheen de turbulente periode van de godsdienstoorlogen katholiek gebleven
was. Volgens de latere biografe van Van der Wiele, het begijntje Wilhelmina de Reeck,
beweerde ene pater Pieter Zieren dat hij "noit cloucker verstant van zijn jaeren gevonden
had als Jan Stalpaert". Uitspraken over de intellectuele vermogens van Joannes Stalpart
zijn legio. Tijdens zijn verblijf in Rome getuigde Henricus Gravius, de zaakgelastigde van
de apostolische vicaris van de Hollandse Zending in een brief: "My dunkt dat ik in
Stalpard iet meer als gemeens zie uytschijnen; 't zy dat men zijnen yver beziet; 't zy dat
men acht geeft op zijn veelvuldige geleerdheit".
De academische loopbaan van Van der Wiele zal deze uitspraken ten overvloede bewijzen.
Joannes ging al zeer jong naar Leuven studeren en ontving in 1594, in Mechelen, de
tonsuur. Zijn ouders, die hem liever in de voetsporen van de familie zagen treden om een
juridische carrière uit te bouwen, moeten dit met lede ogen hebben aangezien. Is het
mede door hun toedoen dat Joannes Stalpart zich in 1595 inderdaad in de Leidse juridische faculteit liet inschrijven? Of speelde hier een louter politiek-religieuze reden mee,
met name het verbod van de Hollandse Staten om voortaan nog in de Spaanse gebieden
te gaan studeren? De universiteit van Leiden leek dan een aanvaardbaar compromis: ze
was niet al te streng calvinistisch en genoot anderzijds geen uitgesproken katholieke sympathieën. De bezwaren van Rome tegen het Leidse collegium groeiden evenwel aan en
verplichtten Joannes Stalpart ri6g een keer een andere universiteit op te zoeken. In 1598
vinden we hem aan de universiteit van Orléans waar hij zijn licentie in de rechten
behaalde. In datzelfde jaar studeerden ook Jacob Cats en Hugo de Groot in Orléans.
Op achttienjarige leeftijd (!) werd Van der Wiele advocaat bij het Hof van Holland en de
Hoge Raad. Hiermee werd de wens van zijn ouders wellicht vervuld en stond Joannes
Stalpart aan het begin van wat zonder twijfel een grootse juridische loopbaan had kunnen
worden. Maar klaarblijkelijk had hij andere ambities. In 1602 legde hij zijn ambt neer om
opnieuw in Leuven theologie te gaan studeren bij Jacobus Jansonius en vermoedelijk ook
bij Justus Lipsius. Na de lagere wijdingen ontving Stalpart op paaszaterdag 1606 de priesterwijding en droeg hij op beloken Pasen zijn eerste mis op. Hij vertrok nu voorgoed uit
Leuven, waarschijnlijk ook als baccalaureus in de theologie.
De honger naar kennis was evenwel nog niet gestild. Hij trok opnieuw naar Frankrijk, vermoedelijk naar Bourges, om er theologie te studeren. In 1609 was hij in Rome, net als zo86 izondag 22 augustus 1999
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vele andere tijdgenoten aangetrokken door de culturele attracties die deze stad als geestelijk
en religieus centrum te bieden had. Hij voltooide er zowat tussendoor zijn theologische vorming en werd vlug opgemerkt in de kringen van de Hollandse zendingen én door Paus
Paulus V zelf. Tijdens zijn studietijd in Rome vervulde hij een opdracht als 'apostolisch notaris' in dienst van de curie. Het had hem beslist weinig moeite gekost een carrière in Rome
uit te bouwen, maar Van der Wiele besloot dat zijn roeping in Holland lag, waar de katholieke kerk het hoofd moest bieden aan een nijpend tekort aan priesters. Holland werd
beschouwd als een missioneringsgebied dat onder het rechtstreekse gezag van de nuntius
van Brussel stond. In 1611 bood Stalpart zijn diensten aan de zogenaamde 'Hollandse
Zending' aan. Na enige tijd her en der in Zuid-Holland, in Den Haag, Delft en Rotterdam
gewerkt te hebben, werd Stalpart in 1612 door de gelovigen van de Sint-Hippolytuskerk in
Delft tot pastoor gekozen. Geveld door malaria kon Stalpart van der Wiele pas in 1613 zijn
opdracht in Delft aanvaarden. Inmiddels had zijn hulppastoor evenwel de woning die de
parochie hem ter beschikking had gesteld, onrechtmatig ingenomen. Het zou nog drie jaar
duren vooraleer Joannes Stalpart in Delft een vaste woonst had, met name in het begijnhof.
En zo danken we de Madrigalia - die Van der Wiele voor de gemeenschap van de Delftse
klopjes schreef - wellicht indirect aan de hebzucht en koppigheid van Stalparts hulppastoor.
Gedurende meer dan zestien jaar werkte Stalpart als pastor in de Delftse zending. Naast de
zorg voor de eigen gemeente richtte hij zich via geschriften tot de hele katholieke bevolking
van Holland. Zijn belangrijkste werk bestaat zonder twijfel uit de twee liedboeken GuldenJaer ons Heeren lesu Christi. Eerste Deel. op alle de Zonnen-dagen Des laers - liederen rondom
de liturgie van zondagen en hoogfeesten - en Gulde-Jaers Feest-Dagen of Den Schat Der
Geestlycke Lof-Sangen.
Joannes Stalpart van der Wiele overleed op 29 december 1630, volgens getuigenissen "met
een blij aensicht". Hij werd begraven in de.Sint-Hippolytuskerk. Zijn grafsteen draagt het
volgende opschrift:
"Siet hier de plaets van rust,
Van die zyn levens lust
Was deucht met vreucht te soecken.
Het lichaem leydt hier doot
De ziel in Abrhams schoot
Syn geest leeft in zyn boecken."
Aan het eind van Stalparts bundel Gulde-Jaers Feest-Dagen werden niet minder dan vierentachtig teksten van liederen opgenomen die verwijzen naar 16de-eeuwse madrigalen van
hoofdzakelijk Italiaanse componisten. Ze staan bekend als de Madrigalia. De muziek van
deze liederen werd niet afgedrukt, alleen een titel verwijst naar het oorspronkelijke madrigaal. Ook de teksten van de Madrigalia zijn gebaseerd op hun Italiaanse voorbeelden: het
zijn geestelijke contrafacten van de Italiaanse madrigalen. Merkwaardig is dat deze
Madrigalia niet werden opgenomen in het register van het Gulde-Jaers Feest-Dagen. Het lijkt
wel alsof deze niet voor een groot publiek waren bedoeld, maar eerder voor het gebruik in
een zeer beperkte kring van gelovigen, die bovendien muzikaal geschoold waren of op zijn
minst muzikaal gecoacht werden. Men mag daarom hypothetisch stellen dat de Madrigalia
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bedoeld waren voor de 'Vergadering' van de Delftse begijnen, die onder de geestelijke én
muzikale leiding van Joannes Stalpart van der Wiele stonden.
De melodieën zijn niet afgedrukt, wél de beginwoorden van de Italiaanse tekst. Men kan
hieruit niet concluderen dat de melodieën - zoals deze in Valerius' Gedenckklanck - voldoende
bekend waren om ze op basis van deze eenvoudige aanduiding uit het hoofd te zingen. Dat
zou al te veel gevraagd zijn van de uitvoerders, die niet professioneel met muziek bezig waren.
Anderzijds mogen we de capaciteiten van de amateur-musici zeker niet onderschatten.
Op grond van de inhoud van de Madrigalia moet Joannes Stalpart van der Wiele op zijn
minst vier of vijf madrigaalboeken in zijn bezit gehad of van nabij gekend hebben.
Allereerst zou er een madrigaalboek geweest zijn dat een bloemlezing was uit de Madrigalen
van Luca Marenzio. De overige madrigaalboeken zijn de meest bekende madrigaalcompilaties van Antwerpse bodem, met name de bundels Musica divina... da Pietro Phalesio van
1583, Harmonia celeste... raccolta per Andrea Pevernage van 1583, Symphonia angelica... raccolta per Huberto Waelrant van 1585 en Melodia olympica... raccolta per Pietro Philippi van
1591. Al deze bundels verschenen in talrijke herdrukken (zie ook p. 191).
Hoe moeten we ons die uitvoeringen van de Madrigalia voorstellen? Werden ze aangeleerd
en gezongen door leden van het koortje of door het volledige koor onder leiding van
Stalpart van der Wiele? Dat veronderstelt dan dat Stalpart zelf de oorspronkelijke madrigalenboeken in zijn bezit had of dat hij de melodieën gekopieerd had. Blijft de vraag of de
Madrigalia meerstemmig werden uitgevoerd of niet. Wie zong bij een a capella-uitvoering de
lage mannenpartijen? Werden er mannelijke zangers bij de uitvoering betrokken? Stalpart
zong dan wellicht zelf mee. Bovendien moet men bedenken dat begijnengemeenschappen
niet dezelfde strenge regels als sommige reguliere kloosters moesten naleven. Of werden de
lage partijen opgevangen door basinstrumenten, een praktijk die in de Italiaanse nonnenkloosters uit het begin van de 17de eeuw voor het uitvoeren van religieuze motetten gangbaar was? Van der Wiele kon met deze praktijk in Rome kennisgemaakt hebben. Of werden
de Madrigalia toch als solomadrigaal uitgevoerd - ook een gangbare praktijk - met begeleidende continuo van orgel, klavecimbel en theorbe? In Stalparts tweede bundel van het
Gulde-Jaer staan de gedichten wél samen met de muziek afgedrukt. Ongeacht de vermelding
`Cantus a 4' of 'a 3' boven elk gedicht wordt telkens slechts één melodie gegeven. In het
Oogmerck des Auteurs over de Musike van 't Gulde-laer suggereert Van der Wiele bij vele strofen "wanneer hen den lust oft den tijdt toelaet, alle de vaersen des Lofsanges te singhen, de
selvige alsoo te menageren, datse niet al te gader achter malkander in Musjck, maar by beurten, d'eene simpel, d'ander in Musijck, altemis versibus ghesongen moghen worden, ende
dat tot veranderingh ende meerder lust, soo van toehoorders, als van de Sanghers selfs."
Er zijn beslist meerdere valabele opties wat bezetting betreft. In dit concert confronteren we
de oorspronkelijke Italiaanse madrigalen met de `verdietschte' versie van Joannes Stalpart
van der Wiele. Wat de uitvoeringspraxis van de Madrigalia betreft, opteren we voor een
benadering als solomadrigaal en wordt eventjes met een meerstemmige a capella-uitvoering
geëxperimenteerd. In de toekomst neemt Radio 3 zich voor om ook de mogelijkheid van
een uitvoering door een koortje en basinstrumenten te realiseren.
Koen Uvin
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Due rose fresche, e cblte in Paradiso
Francesco Petrarca
Due rose fresche, e ceilte in Paradiso
L'altri'ier, nascendo, il di primo di Maggio,
Bel dono, e d'un amante antiquo e saggio,
Tra duo minori egualmente diviso;

Twee rozen, pas ontloken, en geplukt in het paradijs,
Eergisteren, bij het aanbreken van de eerste dag van mei,
Werden, als schone gift van een minnaar oud en wijs,
Tussen twee jongere minnenden gelijk verdeeld,

Con si dolce parlar, e con un riso
Da far innamorar un uom selvaggio;
Di sfavillante ed amoroso raggio
E l'uno e l'altro fe' cangiare ii viso

Met zo aangename woorden en zo'n glimlach,
Dat zelfs een wilde in liefde zou ontvlammen;
Met stralende en amoureuze gloed
Deed dit zowel de een als de ander van gezicht veranderen.

Twee schoone Rosen
Twee schoone Rosen wel te saem gebonden
Heeft aen mijn ziel mijn beminden gesonden
D'een witter als de sneeuw' en d'ander blosend
Zulcks sijn levrey daer is sneeuwigh en rosend
Die hy droegh gaf hy my met sulcken lachje
Dat ick verlieven most op 't Scharpe drachje
Volght lesum na sprack hy en leeft eenvuldigh
Van leven suyver en van lijden duldigh.
Ik sloeg mijn betraent gesight na de zee-sterre
Ik sloeg mijn betraent gesight na de zee-sterre
Die ons ontsteeckt van verre
Om t'helpen als wy dwalen
Vlammen vuyren en stralen.
En riep versoent mijn falen.
0 reyne Maeghd en Moeder!
Bidt dat my uw' zoon
wil sesen een behoeder..
Dissi a l'amata mia lucida stella
Giovanni Battista Moscaglia
Dissi a l'amata mia lucida stella,
Che piu d'ogn'altra luce
et al mio cor'aduce
Fiamme strali e catene

Ik zei tot mijn beminde, mijn lichtende ster,
die meer dan elke andere schittert,
en mijn hart belaagt
met vlammen, pijlen en ketenen,

ch'ogn'hor mi danno pene:
Deh morin) cor mio!
Si morirai ma non per mio desio.

die mij steeds pijn doen:
"Ach, ik zal sterven, mijn hart!"
"Ja, gij zult sterven, maar niet krachtens mijn verlangen".
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Poi ch'el mio largo pianto
Francesco Petrarca

Poi ch'el mio largo pianto
Amor ti piace tanto,
Asciuti mai
Quest' occhi non vedrai,

Daar mijn overvloedig geween,
Amor, u zozeer behaagt,
Zult gij nooit
Deze ogen droog zien,

finche non mandi fuore
Ohime per gl'occh' il core

Zolang gij niet,
0 wee, door mijn ogen mijn hart naar buiten drijft!

Na dien u tranigh schreyen
Na dien u tranigh schreyen
Den Hemel weet te bleyen
Zoo'n houdt te geenen
Tijden op van weenen
Tot dat u hart gevloghen
Na den Heer is door uw' oogen
0 waerdigh heerlijck graf!
0 waerdigh heerlijck graf! 0 Marmer wit!
Daer op Heer lesus zit
Met sijn vijf wonden rood
Als winner van de doodt
Ghegroet, gheëert, ghepresen,
Gheheerlijckt moet ghy wesen.
Des staert ghy hier ten toon
ghy waert voor heen
Van doode leen
Een bedroefde woningh,
Maer nu een zetel
Vanden hooghsten Koningh,
en ghy verheven Cruys
Een rom van Godes huys.
Heer gundt de knechten dijn,
Alhier te moghen zijn, te moghen zijn
Met u begraven:
Of sekerlijck voordaen
Door 's Cruysses enghe baen
Door 's Cruysses enghe baen
Voor-voets te draven,
Tot een blyder haven.
Bewaerder Seraphin van Christus graf

90 izondag 22 augustus 1999

Laus Polyphoniae

Sergeant van 's Konings staf
ey reyckt ons gins en weer
Eens 't wapen vanden Heer,
Met speeren, sponssen, tanghen
En geesselen behanghen.
Wy sullen 't roode houdt
Verr' boven 't fijnste Goud
Wat lieve sucht
Van minne tucht
Tederlijck om-ermen
Om als met myrrhe
D'harten te verwermen
Al is den boom bebloedt
De vrucht is weerom zoet.
Heer gundt, etc....
Een Busseltje van Myrrh' is my Marien kind
Want hem mijn ziel bemindt.
Tusschen de borsten mijn
Zal claer zijn wooningh zijn.
Komt, komt, mijn uytverkoren
Met Cruys, met Roe, met Dooren
En wes u heeft gesmart
In 't diepste van mijn hart.
En woont daer in
Dit is mijn sin
En al mijn begeeren
Op dat u lijden
My oock lijden leere.
Want't geen den Coninck smaeckt
Den dienaer oock vermaeckt.
Heer gundt, etc...
Caro dolce ben mio
Caro dolce ben mio, perche fuggire
Chi v'ama e per amar languisc' e more?
Se vi piac' il mio piant' e'l mio martire,
Eccov' il petto e ne cavate il core,

Mijn zoetelief, waarom vluchten
Degene die u liefheeft en van liefde wegkwijnt en sterft?
Als u mijn geween en mijn kwelling behagen:
Ziehier dan mijn borst; neem er het hart uit,

Che quand'io degg!ia per dolor morire
E far del viver mio piu brevi l'hore,
L' Alma lieta da me fará partita
Se di man vostra lasciare) la vita

Want wanneer ik van smart moet sterven
En van mijn leven de uren korter maken
Zal mijn ziel blij van mij weggaan,
Indien ik door uw hand het leven laten zal.
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0 diergekochte zielen
0 diergekochte zielen! waer toe te vluchten
Mijn liefde? daer ick hier hang aen 't cruys en sterve?
Zijn mijn' smarten en pijnen uw' genuchten?
Komt dan vry nader, en telt de rode kerven
Die men mijn leden voor u doet besuren
Tot dat mijn geest verscheyde in korter uren;
Maer geluckighe dood! Kom ick u 't leven
Slechts door mijn wonden eeuwelijck te geven.
Voi volete ch'io muoia
Voi volete ch'io muoia,
E mi date dolor si crud' e forte,
Che mi conduce a morte;
Ma per vederne voi cosi contenta

Gij wilt dat ik sterf;
Gij doet mij leed, zo wreed en diep,
Dat het mij ten dode voert;
Maar doordat ik er u zo tevreden over zie,

Mentr' io mor' il morir vita diventa,
Onde vendend', ohime ohime, dolente voi
In questa vita poi
Mi vien tanto martire,
Ch'ogn' hor giung' al morire

Wordt, terwijl ik sterf, het sterven weer leven,
Waarna mij - wee mij, wee mij! -, u treurend ziende,
In dit leven dan weer
Zoveel martelingen overkomen,
Dat ik steeds weer kom te sterven;

E cosi mille mill eovlt' il giorno
Per voi moro e morendo in vita tomo

En zo sterf ik duizend, duizend malen per dag
Om u, en keer ik stervend weer ten leven terug.

Goedertierensten Vader
Goedertierensten Vader
Houdt op, en straft my niet in uwen tooren
Ick ben te swack geboren
Den sondaers dood was noyt toch u begeeren
Maer dat hy leven sou en sich bekeeren.
Ick heb berou / ochime? ochime? van al mijn sonden!
Die 'k weet dat van uw' wonden
Ae't cruys de oorsaek waren;
Wee mijn verlopen Jaren!
Voort-aen eer duys en duysend-mael te dulden
De swaerdste dood als te keeren tot d'oude schulden.
Een jager nieuw te veld
Een jager nieuw te veld sagh ick dees dagen
Die met een praetje 't Venesoen wou jagen.
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Hey Jager! dese jaght sal u niet baten
Gaet vry naer huys, men vingh noyt wilt met praten.
Un nuovo cacciator segn' una fiera
Un nuovo cacciator segn' una fiera
Troppo con fretta e non la puo pigliare;
Novell° cacciator, hor che voi fare?
Vati con dio, che tu non sai cacciare.

Een onervaren jager jaagt een dier
Met te veel haast, en kan het niet bemachtigen:
"Nieuwbakken jagertje, wat wil je nu toch doen?
Ruim maar het veld, want je kunt niet jagen!"
Vertaling: Annelies Van den Bogaert
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PROGRAMMA
John Bull (1562/63-1628)
Almighty God that by the leading of a star (preludium)
uit: London, British Library, The collect for the Epiphany, set to musick bij Dr. Bull...

Luca Marenzio (1553/54-1599)
Arda pur sempre o mora
uit: II settimo libro de madrigali, 5vv, Venezia, 1595

John Coprario (ca.1570/80-1626)
Fantasie nr. 48
uit: Oxford, Christ Church Library, Mus 2

Luca Marenzio
Tirsi morir volea
uit: II primo libro de madrigali, 5 vv, Venezia, 1580

John Coprario
Fantasie nr. 15
uit: Oxford, Christ Church Library, Mus 2

Luca Marcnzio
Vezzosi augelli in fra le verdi fronde
uit: Madrigali...libro primo, 4 vv, Roma, 1585

Claudio Monteverdi (1567-1643)
Vattene pur crudel
Vattene pur crudel
Lâ tra'l sangue e le modi
Pol ch'ella in sé tornd
uit: II terzo libro de marigali a cinque voci, Venezia, 1592

Richard Mico (ca.1590-1661)
Latral
uit: Oxford, Christ Church Library, Mus 2

Luca Marenzio
Giunto a la Tomba
Giunto a la Tomba
Non di morte sei tu
Dalli lor tu
Et amando morrd
uit: II quarto libro de madrigali a cinque voci, Venezia, 1584

William Lawes (1602-1645)
Consort sett in F major
Fantazy
Pavan
Air
uit: Oxford, Bodleian Library, Mus 5

John Ward (1571-vóór 1638)
This is a joyful happy holy day
uit: London, Royal Academy of Music, MS 100
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Mythologie in klanken

Liefde, haat, passie, woede, genot, razernij, trouw en verraad spelen zich de dag van vandaag buiten het gewone leven voornamelijk op de kleine buis en op het grote doek af.
Het zijn televisie en film die helden en goden creëren en verhalen en gebeurtenissen
mythische dimensies geven.
Ooit was dit anders. In de oudheid ontstonden mythen uit volkse verhalen die uiteindelijk, na generaties lang mondeling te zijn overgeleverd, door auteurs werden opgetekend.
Het waren geniale literaire snapshots, momentopnamen van de gedaante waarin een
overgeleverd verhaal zich op een welbepaald moment in zijn evolutie bevond. De verhalen zijn bekend, de auteurs ervan soms ook : de Illias en de Odyssee van Homeros, de
Aenects van Vergilius, het Gilgamesjepos, de Roelandssage enzovoort.
Ook de 16de eeuw creëerde, naar het grote cultuurhistorische voorbeeld van de oudheid,
haar eigen verhalen zoals Gerusalemme liberata van Torquato Tasso, de pastorale Il pastor
fido van Giovanni Battista Guarini en de Orlando fitrioso van Ariosto. Een tweetal eeuwen
eerder had Dante de Italiaanse volkstaal waardig en eloquent genoeg bevonden voor zijn
imposante en laatmiddeleeuwse kosmische visioen, de Divina Commedia. Ook later zullen
literaire werken als bijvoorbeeld Don Quichote van Miguel Cervantes, of Tijl Uilenspiegel
van Jules de Coster en zovele andere verhalen mythische allures krijgen. In onze eeuw
zijn het James Dean, Marilyn Monroe of andere helden van het witte doek of de Lady Di's
die de steeds latente nood aan mythische figuren
invullen, zij het dan dat ze doorgaans niet zo'n
lang leven beschoren zijn als hun collega's uit
vroegere tijden.
De onsterfelijke verhalen uit de 15de en 16de
eeuw werden op hun beurt in de orale traditie
opgenomen, de personages van deze machtige
gedichten kregen de status van helden en mythologische figuren of werden typefiguren die in
andere teksten, sonnetten, madrigalen en
theaterstukken een eigen leven gingen leiden.
Hoe gesofisticeerd deze teksten ook waren, ze
vonden hun weg niet alleen naar (le c Lamde
elite, maar ook naar het gewone volk. Dante bijvoorbeeld was gekend door de burgers van
Firenze én de boer op het platteland. Zelfs nu
nog vindt men in Italië eenvoudige lui die hele
canto's uit de Divina Commedia ot uit Oriando
furioso moeiteloos kunnen citeren met een preciesheid, intonatie, gevoel voor prosodie en zeggingskracht, die door heel wat geschoolde acteurs
niet geëvenaard worden.
Laus Polyphoniae
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olieverf op paneel, geruit
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Ironisch genoeg is de sterfdag van William Lawes de enige gedocumenteerde dag uit zijn
leven. Voor de rest is er bijzonder weinig over hem bekend. Hij werd geboren in Salisbury
in 1602, was de broer van componist Henry Lawes en kreeg zijn opleiding onder meer van
John Coprario. William Lawes is vooral opmerkelijk om zijn instrumentale werken. Zijn
Royal Consort Suites en Consort setts zijn geniale voorlopers van het instrumentale oeuvre
van Henry Purcell. Lawes' gamba consorts 'for ye viols' passen in een lange traditie die
terugvoert tot het Tudor-tijdvak. Er zijn er negen in totaal, vijf ervan zijn zesstemmig, de
resterende vier zijn vijfstemmige werken.
Tot op de dag van vandaag wordt het oeuvre van William Lawes totaal onderschat en
weinig uitgevoerd. Het is evenwel de missing link tussen de fantasieën van William Byrd
(zie ook p. 106) en het instrumentale werk van Henry Purcell. Als `courtier' van Charles I,
collega en kennis van Antoon van Dyck en omwille van zijn muziekhistorische waarde is
de ruimte die hij in dit programma toebedeeld krijgt meer dan verdiend.
Dit wereldlijke programma wordt omkaderd door twee religieuze werken van Engelse
componisten. In het eerste kwart van de 17de eeuw was Vlaanderen een geliefd uitwijkoord voor Engelse musici, die hun vaderland omwille van hun katholieke overtuiging
hadden moeten verlaten. Toen Van Dyck in 1627 uit Italië naar Antwerpen terugkeerde
was John Bull (ca. 1562-1628) er organist van de kathedraal. Ongetwijfeld heeft Van.
Dyck Bull de missen in de kathedraal horen opluisteren.
John Ward hoorde thuis in de kring van de eerder genoemde Sir Richard Fanshawe. Zijn
anthem This is a joyful happy holy day is een ode voor de kroning van Prince Henry, de
jongere broer van Charles I, tot `Prince of Wales'. Dit werk vormt de gedroomde verwijzing naar het volgende concert (zie p. 105) waarin elegieën voor diezelfde Prince Henry
worden uitgevoerd.
Koen Uvin
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Almighty God that by the leading of a star
Almighty God that by the leading of a star
did't manifest thy only begotten son
to the gentiles ;
mercifully grant that we
which know thee now by faith
may after this life
have the fruition
of thy glorious Godhead,
through Christ our lord. Amen

Almachtige God, die door een leidende ster
Uw eniggeboren Zoon openbaarde
Aan de heidenen;
Geef door uw barmhartigheid dat wij
Die u nu kennen door ons geloof,
Na dit leven
Het genietende aanschouwen bezitten
Van uw glorievolle Godheid,
Door Christus onze Heer, Amen.

Arda pur sempre o mora
Arda pur sempre o mora
0 languisca ii cor mio
A lui fien lievi pene
Per si bella cagion pianto e sospiri,
Stratio, pene, tormenti, esiglio e morte,
pur che prima la vita,
Che questa fé si scioglia,
Ch'assai peggio di morte è il cangiar voglia

Moge mijn hart toch altijd branden of sterven
Of smachten. Omwille van zo een nobel doel
Zijn geween en gezucht,
Gevecht, pijn, kwellingen, verbanning en dood
Slechts lichte pijnen voor mijn hart,
Opdat eerder het leven
Dan dit geloof zich ontbindt
Want veel erger dan de dood is het om van overtuiging
te veranderen.

Tirsi morir volea
Qiavanni Battista Quarini
Tirsi mort volea
Gij occhi mirando di colei che adora;
Ond'ella, che di lui non meno ardea,
Gli disse : "Ohimé, ben mio,
Deh! non morire ancora,
Chè teco bramo di morire anch 'io"

Tyrsus wilde sterven
met de ogen gericht op zijn geliefde,
toen deze, die ook voor hem vol hartstocht was,
hem zei : Ach, mijn lief,
nog niet sterven
want ook ik wens samen met jou te sterven.

Freno Tirsi'l desio
C'havea di par sua vita allor finire
E sentia morte in non poter morire.
E mentre fisso ii guardo pur tenea
Ne'begli occhi divini
E nettare amoroso indi bevea,
La bell ninfa sua che giá vicini
Sentia i messi d'Amore,
Disse con occhi languidi e tremanti :
"Mori, cor mio, ch'io moro".
Le rispose ii pastore:
"Ed io, mia vita, moro"

Tyrsus remde daarop zijn verlangen
om zijn leven te beëindigen,
en hij voelde de dood zonder te kunnen sterven;
en terwijl hij zijn blik gericht hield
op de goddelijk mooie ogen,
en daar de nectar der liefde opdronk,
zei zijn mooie Nimf, die de boodschappers der dood
reeds in haar nabijheid voelde,
met smachtende en bevende ogen:
sterf nu maar, mijn hart, want ik sterf ook.
Waarop de herder antwoordde:
ook ik, mijn leven, ga dood.

Cosi moriro 1 fortunati amanti
Di morte si soave e si gradita
Che, per anco mort, tornaro in vita !

Zo stierven de door het lot gezegende geliefden
een zo zachte en aangename dood
dat ze zelfs door de dood naar 't leven terugkeerden.
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Vezzosi augelli in fra le verdi fronde
Torquato Tasso
Vezzosi augelli in fra le verdi fronde,
Temprano a prova lascivette note.
Mormora laura e fa le foglie e l'onde
Garrir che variamente ella percote.
Quando taccion gli augelli, alto risponde,
Quando cantan gli augei, piU lieve scote.
Sia caso od arte, or accompagna ed ora
Altema i versi lor la music'ora.

Verleidelijke vogels tussen het groene gebladerte
oefenen het timbre van hun wulpse zang;
de bries murmelt en verroert het kwetterende blad en water op
verschillende wijze.
Als de vogels zwijgen, antwoordt zij met hoge toon,
als ze zingen slaat zij lichter toe;
Toeval of kunst, nu eens begeleidt zij, dan weer
wisselt zij af met hun versjes,
en nu alterneert met hun versjes de Muziek.

Vattene pur crudel
Vattene pur, crudel, con quella pace
che lasci a me; vattene, iniquo, omai.
Me tosto ignudo spirto, ombra seguace
indivisibilmente a tergo avrai.
Nova furia, co' serpi e con la face
tanto t'agiterè quant° t'amai.
E s'è destin ch'esca del mar, che schivi
gli scogli e l'onde e che a la pugna arrivi,

"Ga maar weg, wreedaard, ga, met die vrede
Die je me achterlaat, onrechtvaardige.
Mijn geest die weldra van het leven zal beroofd zijn, zal jou,
Als een volgzame schim onafscheidelijk overal achterna zitten.
Nieuwe razernij, met slangen en toortsen
Zal ik je zozeer ophitsen dan dat ik je bemind heb.
En als het Lot beslist dat je uit de zee oprijst, dat je rotsen
En golven ontwijkt en dat je ten strijde trekt,

Là tra 'I sangue e le mooi egro giacente
mi pagherai le pene, empio guerriero.
Per nome Armida chiamerai sovente
ne gli ultimi singulti: udir cie) spero."
Or qui mance, lo spirto a la dolente,
né quest'ultimo suono espresse intero;
e cadde tramortita e si diffuse
di gelato sudore, e i lumi chiuse.

Dan zal je daar liggend tussen bloed en doden
Mij al uw schuld betalen, meedogenloze krijger.
Je zal dikwijls Armida bij naam aanroepen
In je laatste snikken, dat is wat ik hoop te horen."
Hier bezweek de bedroefde vrouw
En ze had deze laatste klanken nog niet volledig uitgesproken
Toen ze bewusteloos neerviel en het ijskoude zweet haar uitbrak,
En ze sloot haar ogen.

Poi ch'ella in sé torriè, deserto e muto
quant° mirar poté d'intorno scorse.
"Ito se n'è pur," disse "cd ha potuto
me qui lasciar de la mia vita in forse?
Né un moment() indugiè, né un breve aiuto
nel caso estremo il trad itor mi porse?
Ed io pur ancor l'amo, e in questo lido
invendicata ancor piango e m'assido?

Wanneer zij terug bij bewustzijn kwam,
Bemerkte ze dat alles wat ze rondom haar zien kon, verlaten en
doodstil was.
"Hij is toch weggegaan", snikte ze, "en hij heeft mij
Hier kunnen achterlaten, ik die bijna ten prooi was aan de dood?
Geen moment heeft hij gewacht, zelfs niet een kleine hulp
Heeft deze verrader me geboden in de allerlaatste momenten?
En toch bemin ik hem nog, en op dit strand
zit ik hier neer, in tranen en ongewroken."

Giunto a la tomba
Torquato Tctsso
Giunto a la tomba, ov'al suo spirto vivo
Dolorosa prigion ii ciel prescrisse,
Di color, di calor; di moto privo
Già freddo manna al marmo il volto affisse.
Al fin sgorgando un lagrimoso rivo,
In un languido oimé proruppe, disse:
0 sasso amato tanto, amaro tanto,
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Wanneer hij het graf bereikt, de plaats waar de hemel aan zijn
levende geest
Een pijnlijke kerker heeft voorgeschreven,
Wendt hij, verbleekt, verkild en verstomd
Zijn reeds koude gelaat naar het marmer.
Uiteindelijk ontschiet hem een tranenstroom,
Hij breekt uit in een klagend "wee mij" en zegt:
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Che dentr'hai le mie fiamme e fuori ii pianto.

0 steen, zozeer bemind en zo bitter,
Jij die al mijn gloed in je hebt en jij waarop ik mijn tranen pleng.

Non di morte sei tu, ma di vivaci
Ceneri albergo, ov'è nascosto Amore;
Sento dal freddo tuo l'usate faci,
Men dolci si, ma non men calde al core.
Deh ! prendi i miei sospiri, e questi baci
Prendi, ch'io bagno di doglioso umore,
E dalli tu, poi ch'io non posso, almeno
A l'amate reliquie c'hai nel seno.

Niet van dode, maar van levende asse
Ben jij de verblijfplaats, waar de Liefde verborgen is.
Ik voel vanuit uw kilte de opgebrande toortsen,
Minder zoet ja, maar daarom niet minder hartverwarmend.
Oh, neem mijn zuchten in ontvangst, en deze kussen
Neem ze, ik baad ze in de tranen,
En geef jij ze tenminste, aangezien ik het niet kan,
Aan de dierbare gebeenten die je in je draagt.

Dalli lor tu, che, se mai gli occhi gira
L 'anima bella a le sue belle spoglie,
Tua pietade e mio ardir non avrà in ira;
Ch'odio o sdegno l si non si raccoglie
Perdona ella il mio fallo; e sol respira
In questa speme ii cor fra tante doglie.
St' ch'empia è sol la mano, e non l'è noia
Che, s'arnando lei vissi, amando muoia.

Geef jij ze aan hen, als ooit haar zuivere ziel
De ogen wendt naar haar mooie gebeenten
Dan zal ze niet in woede ontbranden omwille van jouw
Barmhartigheid en mijn hartstocht aangezien in de hemelse sfeer
Haat of misprijzen afwezig zijn. Zij vergeeft mijn dwalen, en alleen
In die hoop herademt mijn hart te midden van zoveel smart.
Zij weet dat alleen mijn hand misdreven heeft, en het mishaagt haar niet
Dat als ik in liefde voor haar leefde, ik ook in liefde sterf.

Et amando morrè : felice giorno,
Quando che sia; ma piU felice molto,
Se, com'hor vado errante a te d'intomo,
Allor sarè dentro al tuo grembo accolto.
Faccian Panima amiche in Ciel soggiorno;
Sia l'un spirito e l'altro in un sepolto
Ciè che'l viver non ebbe, abbia la morte.
Oh se sperar ciè lice, altera sorte !

En in liefde zal ik sterven, gelukzalige dag,
Wanneer het ook zijn zal, maar nog veel gelukkiger zal die
dag zijn
Als ik zoals nu in jouw buurt ronddraal,
Want dan zal ik in jouw schoot ontvangen worden
Moge de hemel onze verenigde zielen herbergen.
Moge beide zielen in één graf verenigd zijn;
Dan zou de dood ons schenken wat het leven ons onthield.
Oh, als het geoorloofd is dat te hopen, oppermachtige lot!

This is a joyful happy holy day
This is a joyful happy holy day,
That invites us to sing, give thanks and pray;
To sing in consort with sweet harmony
Of instruments and voices' melody.

Dit is een vreugdevolle, gelukkige, heilige dag,
Die ons uitnodigt te zingen, u dank te zeggen en te bidden;
Samen te zingen in de aangename harmonie
Van instrumenten en de melodie van stemmen.

For in the solemn, high and glorious feast
Our happiness and joy is much increased
By the creation of our Prince, the spring
Of public peace and joy next to the King.

Want in het plechtige, verheven en glorievolle feest
Worden ons geluk en onze vreugde zeer versterkt
Door de verheffing van onze Prins, naast de Koning
De bron van de nationale vrede en vreugde.

Then singing give we thanks with one accord
To the author of our good, our God and Lord;
And pray we that he keep and long maintain
Both over us most happily to reign. Amen.

Dan laat ons zingend als met één stem dank zeggen
Aan de bron van onze voorspoed, onze God en Heer;
En bidden we dat Hij hen zal behoeden en zal geven
Dat zij beiden langdurig en zeer voorspoedig over ons blijven
regeren. Amen.
Vertaling Italiaans: Annelies Van den Bogaert
Vertaling Engels: Marleen Cré
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Concordia & Rachel Elliot
Zondag 22 augustus 1999, 23 u.
Rachel Elliot

sopraan

Concordia
Mark Levy
Joanna Levine
Emilia Benjamin
Daniel Yeadon
Allison McGillivray

viola
viola
viola
viola
viola

da
da
da
da
da

Kapel Elzenveld
gamba
gamba
gamba
gamba
gamba

Een productie van Radio 3
Met de steun van
•• :••"The
The British Council
.,,,.:Z British
Council
••

Rachel Elliot

Rachel Elliot werd in 1969 geboren en heeft haar muzikale loopbaan al op heel jonge
leeftijd aangevangen. Haar pianostudie heeft ze met een beurs van de regering aan de
Purcell School gevolgd. Haar vocale opleiding ging van start toen ze nog studente was
aan het Selwyn College in Cambridge en ze zette die voort aan de Guildhall School of
Music and Drama in Londen.
Rachel Elliot heeft een hele reeks operarollen neergezet: de Sirene in Elkidels Rinaldo
met de Academy of Ancient Music, onder leiding van Christopher Hogwood, First Witch
en Second Woman in Purcells Dido and Aeneas met Les Arts Florissants en Jonathas in
Charpentiers David et Jonathas met de Académie Baroque Européenne, beide onder leiding van William Christie. Onlangs nog was ze met Les Arts Florissants op concerttournee in Europa en de Verenigde Staten. Verder verzorgde ze met het King's Consort het
Magnificat van Bach, gaf ze een recital voor het BBC Radio 3-programma Music Restored
en nam ze deel aan een Dutch Early Music Network-tournee met luitist Nigel North. Ze
is in heel Europa vaak te horen als soliste met Gérard Lesnes 11 Seminario Musicale en
met het ensemble Concordia, waarmee ze in 1997 haar debuut maakte op het Festival van
Vlaanderen-Brugge.
Rachel Elliot heeft opnamen gemaakt van Bachs H-moll Messe met het koor van King's
College Cambridge en het Brandenburg Consort, van cantates van Rameau met de New
Chamber Opera en nog niet zo lang geleden met Gérard Lesne van een onlangs herontdekt oratorium van Hasse. Anthony Rooley heeft ooit over Rachel Elliot gezegd dat ze
"ook compromisloze muziek krachtig en met veel passie naar voren brengt en dat er zich
met haar een nieuwe generatie sopranen aandient die ons bijzonder veel te bieden heeft".
Concordia
zie biografie p. 67
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PROGRAMMA
William Byrd (1543- vóór 1623)
Fantasy a 6 nr. 3 in g
uit: London, British Library Fantasia, MSS Add. MS 17786
John Ward (1571- vóór 1638)
No object dearer: An elegy for Henry, Prince of Wales, d. 1612
uit: The first set of English Madrigals to 3. 4. 5. and 6. parts apt both for Viols and voyces. With a
mourning song in Memory of Prince Henry.. London, Tomas Snodham, 1613, London
William Byrd
Fantasy a 6
uit: Oxford, Bod/elan Library, MS Mus. Sch. 64-69
Orlando Gibbons (1583-1625)
Nay let me weep, Prince Henry, died 1612
Pars Nay let me weep
Pars Nere let the sun
Pars Yet if that age hads frosted ore his head
uit: The First Set of madrigals and Motetts, apt for Viols and Voyces, London, 1612
William Byrd
Fantasie a 6
uit: London, Rritish Library, Fantasia MSS, Add. MS 17786
William Byrd
Fair Britain Isle: An elegy for Henry, Prince of Wales, d.1612
uit: London, British Library, MSS Add.

No object dearer: Fantasieën van William Byrd en elegieën voor
Henry, Prince of Wales

Henry, Prince of Wales (1594-1612) was de oudste zoon van James I en Anna van
Denemarken. Zijn dood op achttienjarige leeftijd door een tyfoïde koorts en het verdere
desastreuze verloop van de Engelse monarchie onder de regering van zijn jongere broer
Charles I, brachten er zijn tijdgenoten en latere geschiedschrijvers toe zijn deugden wat te
overdrijven. Toch is het duidelijk dat hij kwaliteiten bezat die zowel zijn vader James I als
zijn broer Charles I misten. Hij was een atletische jongeman, zeer begaan met de krijgskunsten en had een oprechte interesse voor marineaangelegenheden. Waardig, ernstig, een
beschermer van de wetenschap, misprees hij Robert Carr, de favoriet van de koning, en
durfde het aan om - ook in het openbaar - zijn ongenoegen te uiten over het reilen en zeilen aan het hof van zijn vader. Hij was bovendien bevriend met Sir Raleigh, die een loflied
voor hem schreef aan het einde van het eerste deel van zijn History of the World. Raleigh zei
over Prince Henry dat alleen zijn vader in staat was "to keep such a bird in a cage".
Reeds voor zijn dood gaf Henry blijk van zijn grote ambitie en echte onafhankelijkheid en
het is moeilijk om hem niet te vergelijken met die andere veelbelovende Engelse koning,
Henry V, twee eeuwen eerder. In de elegie die William Byrd naar aanleiding van het overlijl0(>zondag 22 augustus 1999
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den van Prince Henry componeerde, wordt trouwens direct naar Henry V verwezen:
"0 noble Prince! who can tell ev'ry gift
Of virtues rare which in thy life did shine?
Much like that famous King Henry the fifth..."
De verslagenheid in Engeland was bijzonder groot toen Prince Henry in 1612 overleed en
de literaire en muzikale elegieën opgedragen aan de jonge prins zijn zeer talrijk. Deze
klaagliederen worden in dit programma afgewisseld met de magistrale fantasieën voor zesstemmig gambaconsort van William Byrd.
Byrds instrumentale werken zijn vrij beperkt in aantal, althans in vergelijking met zijn
vocale oeuvre. Maar anderzijds is hij een componist die aan de klaviermuziek en andere
instrumentale genres veel aandacht schonk en ongemeen innoverend was. De Britse
musicoloog Edmund Fellowes gaat zelfs zover om William Byrd op dit vlak met Joseph
Haydn te vergelijken. "Haydns strijkkwartetten", zegt Fellowes, "zijn de vroegste waar
men kan naar teruggrijpen. En alles wat vóór Haydn komt, wordt als niet-echt-belangrijkvoor-het-genre beschouwd." Fellowes beweert dat er wel grote voorlopers waren en dit
reeds verrassend vroeg, met name in Engeland op het einde van de 16de eeuw.
William Byrd heeft inderdaad in dit genre belangrijke bakens uitgezet. Voor alle duidelijkheid, er valt géén historische evolutielijn te trekken die in Engeland begint en bij Haydn
uitkomt, maar er is wel een analogie tussen de positie van de Engelse consortcomponisten
in de late 16de eeuw en Haydns positie bij de ontwikkeling van het strijkkwartet in de
tweede helft van de 18de eeuw. Haydn en Byrd vertrokken beiden uit een muzikaal niemandsland en door hen is een bepaald genre - de consortmuziek bij Byrd en het strijkkwartet bij Haydn - binnen een beperkt aantal jaren en binnen het oeuvre van één componist uitgegroeid tot volwaardig en volwassen. Wat in Engeland rond 1600 op het vlak
van de kamermuziek voor strijkers gebeurde, kan men inderdaad beschouwen als een losstaande preambule tot de Weense classici uit de 18de eeuw.
De viola da gamba was in Elisabethaans en Stuart-Engeland een bijzonder populair én een
geliefd instrument onder amateurs. Die populariteit had de knieviool te danken aan de
betrekkelijke eenvoud waarmee ze technisch onder de knie te krijgen was. De gamba had
bovendien een bijkomend pluspunt: voor wie luit kon spelen, was de overstap naar de
gamba best haalbaar. De techniek van de linkerhand kon grotendeels blijven, met de
rechterhand moest men zich nog de strijktechniek eigen maken. Op korte tijd was men gesteld dat men luit spelen kon - in staat ook wat muziek uit de gamba te toveren. Dat
was belangrijk in het burgerlijke Engeland van de late 16de en vroege 17de eeuw, waar de
gegoede burgerij elkaar haast dagelijks opzocht om in een kring van kennissen te musiceren. Let wel, spelen en spelen is twee, een melodie zonder al te veel wanklanken gespeeld
krijgen is één ding, maar alle finesses van dit instrument beheersen vroeg een totaal andere, professionele attitude en levenslange toewijding.
Instrumentale kamermuziek werd gespeeld in kleine ensembles, de consorts. Indien deze
werden samengesteld door instrumenten van een verschillende familie, sprak men over
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'broken' consorts, of 'mixed' consorts. Een ensemble met instrumenten van eenzelfde
familie was een `whole' consort en dat kon dan bijvoorbeeld een blokfluitenconsort of een
gamba-consort zijn.
Waardoor was William Byrd zo'n revolutionaire figuur in de muziek voor gambaconsort?
Allereerst behandelde Byrd het genre van de muziek voor strijkers, de muziek voor
gamba-consort, absoluut evenwaardig aan zijn vocale oeuvre. Wat kwantiteit betreft, bleven het voor hem geen muzikale tussendoortjes, maar kreeg het genre zijn volle aandacht:
er zijn een veertigtal kamermuziekwerken voor strijkers bewaard gebleven. Maar ook qua
concept was dit genre voor Byrd absoluut volwaardig. Anders dan zijn collega's vertrok
Byrd in zijn `fantasies' van een instrumentaal en niet van een vocaal gegeven: instrumentale muziek was voor hem essentieel anders dan vocale muziek en niet het loutere resultaat van een instrumentale uitvoering van vocaal gedachte muziek. Byrd hield rekening
met de instrumentale en technische mogelijkheden van de instrumenten waarvoor hij
zijn werken concipieerde.
Maar bovendien en bovenal gaf Byrd de aanzet tot een specifieke vorm voor deze instrumentale muziek. Hij was duidelijk op zoek naar nieuwe instrumentale vormen en vond
onder meer zijn inspiratie in de dans. In de fantasieën voor zes stemmen zette hij zelfs
harmonische structuren neer die - alweer volgens Edmund Fellowes - als `presonates' kunnen worden betiteld.
De stappen die Byrd zette in de richting van het verlaten van puur polyfone en vocale
vormschema's voor de instrumentale muziek zouden navolging krijgen, bijvoorbeeld in
het werk van John Jenkins. Maar Byrd had al een aantal van zijn fantasieën geschreven
toen Jenkins nog moest worden geboren ... Dat illustreert hoezeer Byrd op zijn tijd vooruitliep. Hij stond aan het begin van een nieuw genre, hij zorgde ervoor dat de kamermuziek voor gamba's zich kon losrukken uit de vocale muziek, hij stuurde het in de richting
van nieuwe, eigen muzikale vormen en legde zo de hoekstenen waarop Jenkins en een
hele reeks andere consortcomponisten zoals Alfonso Ferrabosco II, John Coprario,
Thomas Lupo, Orlando Gibbons en Henry en William Lawes verder konden bouwen.
Alleen al op dit terrein deed William Byrd zijn eretitel 'A father of Musick' alle eer aan.
Koen Uvin
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No object dearer
No object dearer, nor no love so crossed;
If ever good cause suffered under might,
If ever joys were checked in proudest boast,
Or ever claim did nonsuit kingdom's right,
Our love, our joy, our right and all are lost.
Tune, Death and Nature, arm'd by Fate's despite,
By this one fatal blow so deadly given,
Doth make us graan under the wrath of heaven.

Geen liefdesobject was ooit meer geliefd, en geen liefde
werd ooit zo gedwarsboomd;
Als ooit een goede zaak leed onder macht,
Als vreugden ooit ingetoomd werden in grootste trots,
Of het recht van het koninkrijk ooit een vordering niet
ontvankelijk verklaarde,
Dan zijn onze liefde, onze vreugde, ons recht en alles verloren.
De Tijd, de Dood en de Natuur, gewapend door de nijd
van het Lot,
Doen ons door deze ene fatale slag, zo dodelijk toegebracht,
Kreunen onder de gramschap van de hemel.

Nay let me weep
Nay let me weep, though others' tears be spent,
Though all eyes dried be, let mine be wet.
Unto thy grave I'll pay this yearly rent,
Thy lifeless corse demands of me this debt.
I owe more tears than ever corse did crave;
I'll pay more tears than ere was paid to grave.
Ne'er let the Sun with his deceiving light
Seek to make glad these watery eyes of mine.
My sorrow suits with melancholy night.
I joy in dole, in languishment I pine.
My dearest friend is set, he was my Sun,
With whom my mirth, my joy, and all is done.
Yet if that age had frosted o'er his head,
Or if his face had furrowed been with years,
I would not so bemoan that he is dead,
I might have been more niggard of my tears.
But Oh, the Sun new rose is gone to bed,
And Lilies in their spring-time hang their head.

Neen, laat me wenen, zelfs al zijn de tranen van anderen
opgebruikt,
Zelfs al zijn alle ogen gedroogd, laat de mijne nat zijn.
Aan uw graf zal ik deze jaarlijkse pacht betalen,
Uw levenloze lichaam vraagt van mij deze schuld.
Ik ben meer tranen schuldig dan ooit een lijk begeerde;
Ik zal meer tranen betalen dan ooit betaald werden aan
een graf.
Laat nooit de zon met zijn bedrieglijk licht
Proberen mijn vochtige ogen te verblijden.
Mijn smart past bij de melancholische nacht.
Ik schep vreugde in verdriet, in zielepijn treur ik.
Mijn liefste vriend is ondergegaan, hij was mijn Zon,
Met wie mijn vrolijkheid, mijn vreugde, en alles voorbij is.
Maar als de ouderdom zijn hoofd met zilverwit zou hebben
bedekt,
Of als zijn gezicht gerimpeld zou zijn geweest door de jaren,
Dan zou ik niet weeklagen over zijn dood,
Dan had ik gieriger kunnen zijn met mijn tranen.
Maar ach, de Zon die net was opgegaan is gaan slapen,
En lelies in hun eerste lente laten hun hoofdje hangen.

Fair Britain Isle
Fair Britain Isle, the Mistress of the West,
Famous for wealth, but more for fertile soil,
Stands all alone, with sorrows sore oppress'd.
In sable clad by Death's,
Death's most spiteful spoil;
Who took away in moment of one hour,
Henry our Prince of Princes all the flow'r,
Of Princes all the flow'r.

Het mooie eiland Brittannië, meesteres van het Westen,
Beroemd door haar rijkdom, maar meer door haar vruchtbare grond,
Staat heel alleen, door bedroefde smart beklemd.
In rouwgewaad gekleed door
De wraakgierige buit van de Dood;
Die in het ogenblik van een uur
Henry onze Prins wegnam, de bloem van alle Prinsen,
Van alle Prinsen de bloem.

0 noble Prince! who can tell ev'ry gift
Of virtues rare which in thy life did shine?

0 nobele Prins! Wie kan elke gave opnoemen
Van zeldzame deugden die in uw leven schitterden?
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Much like that famous King Henry the fifth,
Who left behind renown to be divine.
This time shall tel!, while skies do stars unfold:
That with thee died the hope of age of gold.

Net zoals die beroemde Koning Hendrik de Vijfde,
Die roem achterliet om goddelijk te zijn.
Deze tijd zal zeggen, terwijl de hemelen sterren ontvouwen:
Dat met u de hoop op een gouden tijdperk stierf.
Vertaling: Marleen Cré
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Capella Ducale Venetia
Livio Picotti

dirigent

Elisabetta Tiso
Chizuko Yoshida
Alessandro Carmignani
Fabio Furnari
Vincenzo Di Donato
Hans-Christian Ziegler
Vittorio Zanon

sopraan
sopraan
altus
tenor
tenor
bas
klavecimbel

Maandag 23 augustus 1999, 12 u.
Kapel Elzenveld

Livio Picotti
zie biografie p. 41
Capella Ducale Venetia
zie biografie p. 42

Laus Polyphoniae

maandag 23 augustus 19991 ///

PROGRAMMA
Orazio Vecchi (1550-1605)
Le veglie di Siena (1604)
Prima proposta
Imitazione del Siciliano
Intermezzo
L'umor grave

Orazio Vecchi
Le veglie di Siena
Quinta proposta
Imitazione del Francese
Intermezzo
L'umor lusinghiero

Luzzasco Luzzaschi (1545-1607)
Toccata

Flaminio Tresti (ca. 1560-na 1613)
Canzona `La Bignamina'

Orazio Vecchi
Le veglie di Siena
Sennnda proposta
Imitazione de/la villanelle
Intermezzo
L'umor allegro

Orazio Vecchi
Le veglie di Siena
SeSta proposta
Imitp7inne del Veneziano
Intermezzo
LUM01" malenconico

Adriano Banchieri (1568-1634)
Seconda Canzone Itailana

Girolamo Frescobaldi
Passacagli

Orazio Vecchi
Le veglie di Siena
Terza propouta
Imitazione del Tedesco
Intermezzo
L'umor universele

Orazio Vecchi
Le veglie di Siena
Chiusa del giuc.)co
Imilezionc dog!' EbrPi
Complimenti del prencipe ai vegliatori

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Aria riPlia Rnmanesca (partite)
Orazio Vecchi
Le veglie di Siena
Quarta proposta
Imitazione de/la Spagnuolo
Intermezzo
L'umor licenzioso
Anoniem
Balletto

Gratis voor kinderen van 6 tot 9 jaar: Het Atelier van Antoon (zie ook p. 36).
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Le veglie di Siena

Het is moeilijk om in de muziekgeschiedenis een ander moment voor te stellen vergelijkbaar met de overgang van de tweede helft van de 16de naar het begin van de 17de eeuw:
in die periode bestonden zoveel esthetische en schijnbaar contrasterende opvattingen
naast elkaar, die zich weerspiegelden in een grote verscheidenheid aan muziekgenres.
In deze overgangsperiode, zo rijk aan invloeden, situeerden zich het leven en het werk
van Orazio Vecchi uit Modena. Behalve musicus was hij ook priester en kapelmeester in
de dom van Salo, Modena, Reggio Emilia en Correggio. Hij stond in dienst van het
Modeense hof van Cesare d'Este, maar zijn faam als componist, die een strenge stijl vol
contrasten hanteerde, deed hem de grenzen van het hertogdom overschrijden. Zo kreeg
hij in Rome de opdracht het Romeinse Graduale te herwerken, een herziening die voortvloeide uit het Concilie van Trente.
De veelzijdigheid van deze Orazio Vecchi wordt pas duidelijk als we het geheel van zijn
oeuvre bekijken. Hij schreef niet alleen muziek voor de eredienst, maar ook profane werken voor het hof. Bij een vergelijking van beide genres valt het conceptuele verschil op
tussen de sacrale werken, die nog gebonden zijn aan conservatieve modellen, en de heel
originele profane composities, die een belangrijke overgang kenmerken in de muziekgeschiedenis van de late Renaissance.
De 16de eeuw was de eeuw van het polyfone madrigaal, maar naar het einde toe gingen
de componisten steeds meer de betekenis van de woorden onderlijnen ten nadele van de
polyfone uitwerking. De evolutie van het madrigaal viel samen met de verdwijning van
het contrapunt, wat in die jaren zou leiden tot het ontstaan van nieuwe muzikale vormen.
Als gevolg van uitgebreide debatten ontstond zo een eenstemmig begeleid gezang dat de
theoretische basis zou vormen van het melodrama. Naast de grote hoven van Ferrara en
Mantua, waar dit eenstemmig model voor het eerst werd toegepast, groeide daarentegen
in de 'provincie', waar Vecchi leefde en werkte, een totaal nieuwe en polyfone vorm: het
'dramatische madrigaal', een uitgesproken realistische vorm, waarbij de componist een
gebeurtenis vertelt, maar ze niet uitbeeldt. Vecchi benoemde zichzelf tot uitvinder van dit
nieuwe genre. In het voorwoord van zijn Arifiparnaso schreef hij: "... dit samengaan van
Commedia en Musica is, naar ik weet, nog niet door anderen gerealiseerd en misschien
zelfs niet bedacht".
De definitie en de historische situering van het dramatische madrigaal moeten worden
verbonden met de betekenis van de toneelgenres van de Renaissance. De Florentijnen
baseerden hun eenstemmige theorieën op het klassieke theater en de inwoners van Ferrari
en Mantua grepen naar het pastorale verhaal. De inwoners van Modena en Bologna daarentegen namen de 'commedia dell'arte' als inspiratiebron voor het dramatische madrigaal.
Terwijl de meest gecultiveerde genres de monodie weerhielden als de beste manier om
een poëtische tekst uit te drukken, vond het dramatische madrigaal aansluiting bij een
meer 'volkse' variant en bleef het ook trouw aan de polyfonie. Hier volgde de componist
de complexe betekenis van elke zin door metrische afwisselingen, komische en realistische effecten en zelfs geluidseffecten, en door de uitvinding van de `gramelot', typisch
voor de taal van de rondtrekkende komedianten.
Laus Polyphonlae
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De werken van Vecchi zijn vernieuwend in die tijd, maar ze situeren zich in een exclusieve omkadering, tussen het verleden en de nieuwe dramatische eisen in. In de praktijk
bleef dit genre echter beperkt ingang vinden tot de intellectuele kringen, aangezien de
polyfonie als compositiemodel onvermijdelijk aan het verdwijnen was. In het voorwoord
van de Veglie di Siena poogde Orazio Vecchi zijn eigen originaliteit te bewijzen en ging hij
in tegen de lasteraars en de puristen die hem beschuldigden van de vermenging van twee
muzikale stijlen en "belachelijke muziek met ernstige te verenigen". Hij beriep zich hierbij op de autoriteit van Aristoteles, Homerus, Vergilius en Tassus: "zij hebben allen lach
en traan vermengd om de verscheidenheid in expressie te zoeken en om hun niet verborgen drang naar realisme uit te voeren. Ik," herinnerde Vecchi hen, "breng personages in
beeld met dramatische poëzie om de werkelijkheid beter te kunnen imiteren". De conclusie van zijn redenering, die eigenlijk heel het artistieke gedachtegoed van de Renaissance
omvat en belangrijk is om de muziek van Vecchi te begrijpen, luidt als volgt: "... en als
iemand zou beweren dat een musicus en een poëet van elkaar verschillen, dan heeft hij
het mis, want zoals poëzie poëzie is, net zo is muziek poëzie". Het polyfone madrigaal en
het dramatische madrigaal verschilden door hun narratieve inhoud, maar hun gemeenschappelijke compositiestijl definieerde ze beiden als expressieve poëzie. Ze zijn alle twee,
door hun polyfone karakter, elitair en gesloten, zoals ook de culturele wereld van de
hoven en de 'academiën' waartoe deze genres behoren.
Er bestaat eigenlijk geen toeschouwer buiten de voorstelling. Dat is de reden waarom het
verloop van het verhaal duidelijk en begrijpelijk moet zijn. Er is echter een elite die deelneemt aan de uitvoering en die elke verwijzing, elke allusie en elke dubbele betekenis,
zowel woordelijk als muzikaal, door haar vorming kan begrijpen.
Terwijl de Anfiparnaso een muzikaal verhaal is dat zich afspeelt in een 'volkse' en burgerlijke
maatschappij, richten de Veglie di Siena uit 1604 de schijnwerpers op een renaissancesalon.
Hier gaat het om een wereld die de renaissancetraktaten, zoals bijvoorbeeld 11 Cortegiano
van Castiglione, zo precies hebben geschetst. Met het toenemende verval aan het hof vond
men een waardige vervanging in de academiën, samenkomsten waarbij personen van verschillende culturen elkaar ontmoetten om te discussiëren, te praten en na te denken.
We beelden ons de 'academie van de Intronati' uit Siena in, aan wie het werk is gewijd:
zij zijn tegelijkertijd hoofdrolspelers en onderwerp van de opera, zowel de zangers als de
acteurs. We nemen deel aan hun spelen en hun smaken in een reeks 'soirees', waar de
'prins' uitnodigt om na te denken en te discussiëren over kunst en het leven. Dan verdwijnen de dagdagelijkse beslommeringen op de achtergrond en kunnen ze in geen enkel
geval de droom van deze ideale wereld van gecultiveerde en uitverkoren lieden nog verstoren. In de spelen zijn er geen overwinnaars noch verliezers en elke 'soiree' eindigt op
dezelfde manier. Pas op het einde ontdekken we dat er niet zoiets als een behendigheidswedstrijd bestaat. Bij het ochtendgloren is het niet uit vermoeidheid of bij gebrek aan
argumenten dat ze afscheid nemen - met de belofte elkaar bij het vallen van de avond
terug op te zoeken om het spel te hernemen - maar wel omwille van het ondergaan van
de maan.
Marco Gemmani
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Prima proposta
"11 Prencipe propone ai vegliatori,
de gli 'Imitati ii gioco'; e a lo Stordito,
che finga un sicilian, fa 'I primo invito."

"De Prins van de nacht maakt aan zijn nachtwachten 't voorstel
van 't spel van de nabootsing; en aan de Versufte
geeft hij d' eerste opdracht: d'imitatie van de Siciliaan."

Or che la vegghia è numerosa assai
e che illustre corona è qui adunata,
darem principio omai
a notte si bramata;
che ben vegg'io ch'ogni un ha gran desio,
che si proponga un gioco,
d'intomo a questo foco.
Ecco: potrem noi fare
quello del "contraffare".
Set, vi destate tutti a quest'invito!
Date principio voi, signor Stordito.
Contraffate un siciliano,
d'amor insano.
Oh l'è galante;
oh l'è gentile e dilettevole,
piert di ridicoli,
e solazzevole,
che a nominarlo solo,
destasi ii gaudio in noi, si parte il duolo.

Nu 't getal der wakers goed is gestegen
en wij een illustere krans bij elkaar hebben,
zullen we maar 't startsein geven
voor onze uitverkoren nachtactiviteit;
ik zie maar al te goed dat eenieder hier vanavond 't op prijs
zou stellen
dat rond de vlammengloed van 't vuur
een spel wordt opgevoerd.
Zo is 't en wat wij kunnen spelen
is 't spel der imitatie.
Komaan, schaart u allen achter dit voorstel!
En begint á maar, Mijnheer Versuft.
Aap na een Siciliaan,
van liefde gek geworden.
Ach wat is hij voorkomend,
wat is hij toch galant en vol met grappen,
compleet lachwekkend ook,
en entertaining,
alleen al bij 't vernoemen
springt 't vermaak in ons op en verdrijft al 't verdriet.

Imitazione del Siciliano

De Siciliaan geïmiteerd

Tuttu lu tiempu,
tuttu lu iomu,
tuttu lu chiatu,
tuttu lu cuori,
tuttu lu tiempu, lu iomu, lu chiatu,
lu cor'haiu spisu
con l'amurosa mea!
Ch'Amuri è un truffariellu,
pizzicariellu,
ch'a chise a chill'a chill'autru
martiellu.
Lu era picciusu;
spissu mi fa chiangiri;
ma dicere lu voglio
a la mamma, a la mamma!
Tra na nai na
la tra na nai na!

De ganse tijd,
de hele dag,
alle momenten
en met heel mijn hart,
ganse tijd, hele dag, alle momenten,
is mijn hart
vol van mijn lief.
Want Cupidootje is een geniepigaard
die links en rechts zijn slagje slaat,
d' een of d' ander
te grazen neemt.
Het kleine baasje
brengt mij vaak verdriet;
maar 'k ga 't vertellen
aan mijn moeder, aan mijn moeder!
Tra na na
Tra la la

Applauso ovvero chiacchera della veglia

Applaus of commentaar op de wake

Oh che solazzo, oh che piacer si sente!

Wat een lol, wat een plezier!
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Affe', affe', che dice buono,
da quel ch'io sono.
Non puil, non piû rumore:
che si provi degli altri il lor valore.

God, wat doet ie dat goed!
Stil nu, laten we horen
wat de anderen waard zijn!

L'umor grave

Zwaar te moede

Si grave è il mio dolore
ch'io per te soffro - ahi lasso! in cosi lungo errore,
che '1 cor mio si vien men di passo in passo.
Filli, per cortesia,
mira l'anima mia,
che già di viver schiva,
quasi di spirto è priva.
Ma morirá con gioia,
se gli occhi affissi in lei prima che moia.

Zó zwaarmoedig is het verdriet
dat ik door jou moet lijden - helaas! op mijn lange zwerftocht,
dat mijn hart langzaam maar zeker afsterft.
Filli, wees voor één keer vriendelijk,
kijk naar mijn ziel,
die altijd al node leefde,
maar nu van haar geest is beroofd.
Toch zal zij met vreugde sterven,
als je voordien maar even de ogen naar haar opslaat.

Seconda proposta
"Poscia fa grazioso invito a Laura,
che rappresenti una contadinella,
che si creda fra l'altre la piti bella."

"Daarna nodigt de prins Laura vriendelijk uit
een boerinnetje uit te beelden,
dat zich de mooiste van alle waant."

E voi, signora Laura,
che si v'aggrada
de la villa la dolce aura,
imitate una rozza villanella,
che quando al ballo va,
sen va cantando:
fa la la la!
La si vagheggia
ii piè leggiero,
per quel sentiero.
Si pavoneggia
il seno e '1 viso
come Narcis°.
La si vagheggia,
si pavoneggia
ii seno e '1 viso,
come Narciso.

En nu, signora Laura,
die de zoete buitenlucht
zo op prijs stelt,
bootst u maar eens een grof boerinnetje na,
dat bij 't trekken naar het bal
altijd maar zingt van
fa la la la!
D' ijdeltuit kijkt welwillend
naar haar lichte voetje
op de weg.
Ze steekt haar borstjes vooruit
en haar snoetje
als Narcissus.
Instemmend en met enige trots
steekt z'haar borstjes en snoetje vooruit,
als Narcissus.

Imitazione della villanella

Het boerinnetje geïmiteerd

Villanella son io, ma bella;
son da bene, ma poverella:
ahimè!
Io mi chiamo la Brunettina,
fa Ia la li lun fa
fa la la li lun fa!

Ik ben een boerinnetje, maar niet d'eerste de beste!
ik ben van goede komaf, maar wel niet zo rijk,
helaas voor mij!
Mijn naam is Bruintje,
fa la li lun fa
fa la li lun fa!

116 maandag 23 augustus 1999

Laus Polyphoniae

che l'amore morire mi fa,
moire mi fa,
fa la la li lun fa
fa la la li lun fa!
E chi martel non ha,
fa la la la fa la la la,
che cos'è amor non sa:
ahimè! ahimè!
fa la la li lun fa
fa la la li lun fa.
Ahimè!

ik ga dood van de liefde,
de liefde komt op d' eerste plaats,
fa la li lun fa
fa la li lun fa!
En wie geen klepeltje heeft,
fa la la la fa la la la,
weet niets af van de liefde:
helaas!
fa la li lun fa
fa la li lun fa
helaas!

Applaus°

Applaus

Oh che sciolta favella!
Oh l'è vaga! oh l'è bella!
Lo vi prometto,
sopra ii mio petto,
che, grazia tal scoprite
ai gesti ai detti al viso,
che si pm') dir ch'avesti,
donna, quando nascesti,
grazie di Paradiso!

Wat een leuk taaltje!
Hoe mooi en knap!
Neem van mij aan,
hand op de borst,
dat u de gebaren, taal en expressie
zó aantrekkelijk maakt,
dat u bij uw geboorte,
zeker de gunst van de hemel hebt genoten!

L'umor allegro

Opgewekt gemoed

Liete piagge e gradite,
dove mobili aurette
a gara tremolar fan molli erbette,
e dove con piacevol mormorio
corre limpido rio!
Ma tu, bella mia diva,
sei '1 sole che risplendi
per queste piagge, ovunque gli ochi stendi;
ond'io di riva in riva,
di prato in prato,
fan) ghirlanda al tuo bel nome amato!

Vrolijke oevers, nauw aan mijn hart,
waar wisselende briesjes wedijveren
in 't aan trillen brengen van grassprietjes,
en waar met zoet gemurmel
een helder beekje stroomt!
Maar jij, mijn schoonheid, mijn godin,
bent de zon die op dez' oevers schijnt,
waar j' ook naar kijkt;
en daarom loop ik van beek tot beek,
van wei naar wei,
om slingers te hangen rond jouw geliefde naam.

Terza proposta
"Fra tutti quei che fan corona intorno,
dice (come puut atto) al Frastagliato,
che si finga tedesco italianato."
Non ha '1 miglior di voi, questa corona,
o signor Frastagliato,
per finger un tedesco italianato.
Oh questo sará bello e a tutti grato!

Temidden van al wie deze krans uitmaakt, is er
geen betere, Mijnheer de Scheve!
om de Italiaan geworden Duitser uit te beelden.
Mensen, dit wordt mooi!

Imitazione del Tedesco

De Duitser geïmiteerd

Laus Polyphoniae

maandag 23 augustus 19991 /17

Mi star pone compaghne, io!
Mi star pone tatausche, io!
Mi mazzare pone calin
e 'I fie del vacche, io!
Se fostre singlorie
antar a l'austerie,
far trinch'io!
Béffere tutte le fine
che star in tel cantine.
Brindes, brindes, io io io!
Centisguot, io io io!

Ik ben een goede kameraad! ik!
Ik ben een goede Duitser! ik!
Ik hou van kip
en biefstuk, ik!
Als U lieden,
naar de Stube gaan,
dan wil ik met u trinken!
Drinken al wat lekker is
en in de Keller blijven.
Cmn cm, hik hik hik!
Honderdgodver, hik hik hik!

Applauso

Applaus

Facciamgli tutti onore!
Questo è pur ii bell'umore!
Facciamgli tutti onore!

Die man verdient alle eer!
Dit is nog eens opgewektheid!
Alle eer verdient hij!

L'umor universale

Het universeel gemoed

Tra mille fiamme e tra mille catene,
onde n'accende e lega
Amor a le mie pene,
scelse la piri gentile e la puui bella
amorosa fiammella,
che si soavemente
m'impiaga '1 cor, che per beltá gradita,
mort m'è dolce e non sperar aita.

Uit duizend en één vuurhaarden en evenveel ketenen,
waarmee hij mij verschroeit en klemt,
koos Amor, voor mijn lijden,
het mooiste en liefste
der amoureuze vlammetjes,
dat zó verleidelijk
mijn hart verteert, dat doodgaan,
en alle hoop op hulp opgeven,
zoetigheid wordt, genoten en in dank aanvaard.

Quarta proposta

"Impone al Sodo, come dicitore
di molte lingue, a fare uno spagnolo,
che parli alla sua dama con gran duolo."

" De prins geeft de Serieuze, die verscheidene
talen spreekt, de opdracht de Spanjaard t'imiteren,
die met pijn in het hart tot zijn dame spreekt."

Voi, signor Sodo,
uno spagnuol fingete,
con gentilezza e modo.
Oh questo ne diletta
piri che i linguaggi altrui, si dolce alletta!

U, Mijnheer Serieus,
zult een Spanjaard imiteren,
met fijne manieren en maat.
Dit wordt pas grappig,
méér dan alle andere talen, dit is lol!

Imitazione dello Spagnuolo

De Spanjaard geimiteerd

Nos semos Amores,
y vamos buscandos amores.
Che nes las damas
che chitta me alma e mi corazzon.
Ah!
Sennora, non tam dolor y passion

Wij zijn Amores
en gaan op zoekos naar andere amores.
Want de serioras
hitsen onze ziel en corazon op.
Ha!
Seriora, nooit heeft zulke smart en passie
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por galardon de la fè
ch'ha occupando mi corazzon!

als beloning voor trouw
mijn corazon ingenomen!

Applaus°

Applaus

Sta mui lindo!
Ta galano y gentil!
SI segnor,
si, por vyda dello Imperador!

Kijk maar hoe knap ik ben!
hoe elegant en nobel!
Ja, Sefior,
ja, bij het leven van de Keizer!

L'umor licenzioso

Het tomeloze gemoed

Di marmo sele voi
Donna, ai colpi d'Amor, al pianto mio,
e di marmo son io
al le vostre ire ed agli strazi suoi;
per amor, per natura,
io costante e voi dura;
ambo siam falsi, e l'uno e l'altra è scoglio:
io di fè, voi d'orgoglio.

Van marmer bent u,
Donna, tegenover de slagen van Amor, tegenover
mijn tranen,
en van marmer ben ook ik
tegenover uw woedeaanvallen en de aangebrachte
vernieling;
uit liefde, uit natuur,
ik standvastig en u hard;
beiden spelen we vals, en beiden zijn we trots:
ik uit trouw, u uit hoogmoed.

Quinta proposta
"Con lieto viso a Emilia indi comanda
che finger debba un francese ostinato,
che si ritrovi in amoroso stato."

"Met een glimlach beveelt de prins dan aan Emilia
een koppige Fransman na te bootsen,
die verliefd is."

Signora Emilia, voi che sete vaga
di variar favella,
or imitate quella
d'un francese, in amor fermo e costante.
Di servirvi, signore, è mia Ventura,
ma di gradirvi poi non son sicura.
Oh che prontezza!
Che gentilezza!
Oh la sará galante!

Signora Emilia, u die zo handig bent
in 't variëren van taal,
imiteert u nu eens een Fransman,
standvastig en beslist in de liefde.
U dienen, Mijnheer, is wat ik zal doen,
maar u behagen is verre van zeken
Ha! wat een a propos!
wat een klasse!
wat een elegantie!

Imitazione del Francese

De Fransman geïmiteerd

Plu tost que ie le dighe
la cause de ma mort,
que ceste maladie
radouble son effortz.
II faut mourire
e remourire
soubs l'amourous empire!
Ung vrai amant
doit costantmant

Eerder dan dat ik de cause
van mijn dood zou verklappen,
laat deze ziekteaanval
nog in kracht doubleren.
Er is geen ontkomen aan: mourir
en nog eens mourir moet ik
onder dit amoureuze juk!
Een ware minnaar
moet met standvastigheid
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endurer son martire!

zijn lijden verdragen!

Applaus°

Applaus

Bon, pour ma foy!
E '1 aire del fransoy!
Deh non vi paia strano,
di dirlo un'altra volta in italiano.

Mooi zo, vind ik!
Héél Frans!
Zoudt u 't eigenaardig vinden
het nog eens in 't Italiaans te zeggen?

Prima che la cagione
io dica di mia morte,
ii mio mal, che rinforza,
raddoppi la sua forza
Ch'uopo è morire
e rimorire
sotto d'amor l'imperol
Ch'un vero amant
ha '1 cor costant
per soffrir suo martirel

Vooraleer ik de reden
van mijn dood verklare,
laat mijn ziekte, die toeneemt,
in kracht verdubbelen.
Want sterven moet ik
en nog eens sterven
onder 't regime van amor!
Want een ware minnaar
behoeft een standvastig hart
om zijn lijden te verdragen!

L'umor lusinghiero

Het vleiende gemoed

Alma gentil ben nata,
che ne begli occhi tuoi, nel biondo crine,
scherzano i lascivetti,
d'Amor i pargoletti;
larghe grate d'amore,
ove prende ogni core!
Quindi è che altera
ne vai, guerriera,
nè v'è chi scampi
da quei bei lampi:
chè a mille alme divine,
fai con gli sguardi, al 1, mille rapine!

Edele en welgeboren ziel,
in jouw mooie ogen, in jouw blonde haar,
dartelen de lokkende
nakomelingetjes van Amor;
vanghekken van liefde,
waar elk hart in vastzit!
Daarom ga je hooghartig
rond, op oorlogspad,
en geen ontsnapt eraan,
aan 't mooi geflits:
want duizend zieltjes van de Heer
roof jij per dag met je ogen!

Sesta proposta
"Comanda a l'Accademico Giocoso,
che faccia, in lingua de Venezia, invito
di condur queste dame in patrio lito."

"De Prins verzoekt de Vrolijke Academicus,
om in het Venetiaans, de dames uit te nodigen
naar de lido van oorsprong te worden geleid."

Levátevi su in piè, signor Giocoso!
Che comanda il mio signore?
Che facciate a queste dame
un invito grazioso
a la veneziana.
Ma vi d egli, il care?
Anzi s, che meco è Amore.
Ecco che noi pendiamo
dal vostro dire

Staat u recht, Mijnheer Vrolijk!
Wat is er tot uw dienst, Mijnheer?
Dat u tot de dames
deze gracieuze uitnodiging richt
op z'n Venetiaans:
Geeft het hart zich?
Ja, want Amor is met hem.
Zo, we hangen aan uw lippen
en zijn één en al oor.

/2O
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e intenti vi ascoltiamo.
Imitazione del Veneziano

De Venetiaan geïmiteerd

Proverbio e fatt'antigo:
chi no vede Venisia
nol appresia!
Donne, se vu volé
vegnir con mi e con vu,
sar, fra vu e fra mi,
pas'e piacer che tal zamai non fu.
Diseu de no o diseu de si?
Oh benedetto si!
Che solum per un si creao xe '1 mondo,
largo, lungo, tondo!
Donque con sto bel si,
la finiremo qui.

Een spreekwoord is het en van oudsher een feit:
wie Venetië niet kent
schat het niet naar waarde!
Vrouwen, als u met me mee wil komen,
dan zal dat - tussen u en mij gezegd en gezwegen een plezier geven zoals er zelden een was.
Wat zegt u? ja of nee?
Ja natuurlijk!
Want alleen voor ja's is de wereld geschapen,
zo groot, zo lang en zo rond!
En met die mooie ja
maken we 't hier rond.

Applaus°

Applaus

Evviva Veniesia!
Evviva Veniesia per mare e per terra,
e sempre viva!
E vaga fuor la fama in ogni riva!

Leve Venetië!
Lang leve Venetië, te land en ter zee,
lang leve ten allen tijde!
De roem zwermt uit naar alle oevers!

L'umor mal enconico

Het zwartgallig gemoed

Le mie lagrime amare,
ch'escono fuor da le mie luci meste
rigando il nero manto;
(a me già perle rare - ahi che funeste! -),
questa mia cetra volgeranno in pianto!
Piti non sará soave
il cordogho e la pena,
nè l'acerbo dolore,
che mi fu esca al core
e la mia gioia affrena.
La crudeltá infinita,
poi che Amarilli mia mi nega aita,
deh so non fia la pena mia men grave,
allor fair& col sospirar etemo,
se non si move '1 Ciel, placar l'infemo!

De bittere tranen,
die uit mijn trieste ogen lopen
maken voren in mijn zwarte mantel ach, ooit waren het zeldzame parels die niets goeds
voorspelden en zullen ook mijn lier tot tranen bewegen!
Droefheid en pijn
zullen geen zoete smaak meer hebben,
ook niet die bittere smart
waar mijn hart soms naar verlangde
en die mijn vreugde temperde.
Mateloos is de wreedheid van Amaryllis
die ik tevergeefs om hulp smeek;
als mijn pijn niet minder wordt,
zal ik, met mijn eindeloos zuchten,
en zolang de hemel niet tussenkomt,
zelfs de hel gunstig kunnen stemmen.

Chiusa del giuoco
"Nell'imitar gli ebrei ha '1 primo onore
Giulia, ma il gallo omai si fa sentire:
finisca ii gioco e ognun vada a dormire."
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"De eer om Joden t'imiteren komt
Giulia toe, maar, de haan kraait al:
laat het spel aflopen en ieder naar bed gaan."
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Signora Giulia, dove alberga Amore,
indi s'esprime ciô che detta il core.
Per, si questo vale,
imitate gij ebrei del naturale.
Oh che riso!
Oh che riso!

Signora Giulia, waar Liefde thuis is
daar hoort men wat het hart influistert.
Als dit zo is, imiteert u dan
de Joden op natuurlijke wijze.
Wat gaan we lachen!
Wat gaan we lachen!

Imitazione degli Ebrei
Corrit! Corrit! Messer Aron,
che gli Goi che gli Goi
hanno ucciso lo Peper' e '1 nostro Ochon,
e '1 nostro Pepere e 'I nostro Ochon!
Badanai se Phan traffughet,
affagatet,
se l'hanno pelet!
Merdochai
se l'han, se Phan papet!

Haast u snel! Mijnheer Aron!
de goim, weer eens zij,
hebben onze eend en gans,
die arme eend en gans vermoord!
Badanai! Ze hebben ze meegenomen,
ingepakt
en gevild!
Merdochai,
en ook nog opgevreten!

Applaus°

Applaus

Come in cielo ha phi splendore
stella Giulia fra le stelle,
cosi voi, fra queste belle,
v'acquistaste il primo onore
di cantare,
d'imitare,
con maniere a noi á care.
Vorrei proporvi un gioco assai pit". bello.
Ma... ma...
Odi che canta omai
il vigilante augello?
Abbiam vegghiato assai;
ecco le torcie accese.
Gitene in grembo a Endimion cortese.

Zoals de ster Giulia méér glinstert
dan de andere sterren,
zo hebt u, Giulia, van al deze verzamelde schoonheden,
de hoogste eer verworven
in 't zingen en in 't imiteren,
op een voor ons zo bevallende wijze.
Laat me u een nieuw en nog leuker spel voorstellen.
Maar... maar...
hoor ik daar de wakkere vogel
niet zingen?
Onze wake heeft lang genoeg geduurd;
De toortsen branden al.
Ga allen de schoot van de gastvrije Endymion opzoeken.

Complimenti del prencipe ai vegliatori
Quale onor, qual degna lode
che pareggio 'I vostre canto,
vi darem, cigni canon?
Nol sol io, nol sa chi l'ode,
a chi debba darsi ii vanto
di á dolci e van umori.
Questo so: che tal concenti,
tutti sono, in sua natura
fabbricati al suo diletto;
ma se '1 gusto delle genti
ama questo e quel non cura,
ciè, non è d'arte difetto.
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Welke eer, uw zang waardig,
kan ik u geven, zingende zwanen?
Ik weet het niet en wie u mocht aanhoren
weet evenmin wie de lof toekomt
voor al die fijne gemoedstoestanden.
Wat ik echter wél weet is
dat deze opvoeringen alle
ter zijner vermaak plaats grepen;
maar of de één of de ander méér in de smaak valt
baart hem geen zorgen;
dat heeft niets met kunst te maken.
Maar het uur is vér gevorderd en
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Ma perchè già tarda è l'ora,
vi ringrazio, o vegliatori,
chè tempo è di far partita.
Ecco omai la vaga aurora,
che dal mar vuol uscir fuora:
sia la veglia qui finita!

ik moet u voor uw inspanning bedanken, mijn nachtwakers,
want de tijd van gaan is gekomen.
De mooie dageraad verschijnt al,
die uit de zee wil oprijzen:
de wake worde hierbij beëindigd.
Vertaling: Walter Geerts
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Konrad Junghnel
Konrad Junghanel is één van de meest bekende luitspelers. Vooral zijn buitengewone
technische en stilistische trefzekerheid worden alom geprezen. Zijn repertoire omvat de
luitmuziek van de 16de tot het einde van de 18de eeuw. Tegelijkertijd staat hij bekend als
een van de beste interpretatoren van het oeuvre dat Johann Sebastian Bach en Silvius
Leopold Weiss voor luit hebben nagelaten.
Voor een opname met solostukken van Weiss
ontving Konrad Junghanel in 1985 de Preis der
deutschen Schallplattenkritik. Hij trad zowel
als solist als met ensembles op in heel Europa,
de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Amerika en
Afrika. Hij werkte regelmatig samen met verschillende andere solinri- ,1 en ensembles, 7nals
met de Belgische contratcmu. n dirigemim René
Jacobs, La Verite Bande, de gebroeders
Kuijken, Musica Antigua Keiln, Les Arts
Florissants en het Canadese kamerorkest
Tafclrnlisik.
De discografie van Konrad 1ungh:4nel omval
meer dan honderd opnamen voor Deutsche
Harmonia Mundi, Harmonia Mundi France,
EMI, Accent en Deutsche GrammophonArchiv Produktion. In 1987 riehi le hij hei
ensemble Canti is Colin up dat onder zijn leiding uitgroeide tot de absolute wereldtop.
Verder geeft hij les aan het conservatoriimm
van Keulen. (zie ook interview p. 19)
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Johanna Koslowsky

Al op zeer jonge leeftijd begon Johanna Koslowsky haar zangopleiding onder leiding van
Hilde Wesselmann in Essen. Na haar eindexamen studeerde ze kerkmuziek aan het conservatorium van Keulen. Later zette ze haar zangopleiding voort bij mevrouw Bornemann
in Hannover en bij Mechthild Georg in Keulen. Tenslotte volgde ze les bij René Jacobs
aan het Schola Cantorum in Bazel.
Johanna Koslowsky heeft zich gespecialiseerd in de muziek van vóór 1800. Sinds meerdere
jaren treedt ze als soliste op met talrijke gerenommeerde ensembles en dirigenten. Zo zong
ze bijvoorbeeld onder leiding van René Jacobs, Philippe Herreweghe en Hermann Max en
werkte ze met ensembles als de Berlijnse Akademie fiir alte Musik, Alta Ripa, Musica
Antigua KOln, Musica Fiata en Sequentia. Momenteel is ze lid van Cantus C011n.
Verschillende van de muziekopnamen waaraan ze meewerkte werden bekroond, waaronder een opname met solocantates van Georg Friedrich Hkidel.
Elisabeth Popien

Elisabeth Popien studeerde eerst evangelische kerkmuziek aan het conservatorium van
Keulen, waar ze in 1992 afstudeerde. Tegelijkertijd volgde ze een zangopleiding bij HansDieter Saretzki in Düsseldorf. Haar aandacht gaat vooral uit naar oude muziek, waardoor
ze in contact raakte met onder meer Evelyn Tubb en Anthony Rooley en ook samenwerkte met Sigiswald Kuijken, Hermann Max en Jordi Savall. Daarnaast wijdt Elisabeth
Popien zich ook aan het romantische repertoire, geeft ze regelmatig liedrecitals en heeft ze
veel belangstelling voor hedendaagse muziek.
Gerd Trk

Gerd TUrk zette zijn eerste stappen als zanger bij de Limburger Domsingknaben. Hij studeerde kerkmuziek en koorleiding aan het conservatorium van Frankfurt. Aansluitend
wijdde hij zich volledig aan solozang en volgde een interpretatiecursus aan de Schola
Cantorum Basiliensis. Concertreizen brachten hem door heel Europa, naar Israël en
Turkije. Hij nam deel aan festivals in Brugge, Berlijn, Luzern, Frankfurt, Parijs en
Innsbruck en werkte samen met befaamde dirigenten als Philippe Herreweghe, René
Jacobs, Jordi Savall en Ton Koopman. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar ensemblezang. Gerd Ti.irk is lid van verschillende gezelschappen die zich toespitsen op de
muziek van de Middeleeuwen tot de vroegbarok. Tenslotte doceert hij zang en oratoriumuitvoering aan het conservatorium van Heidelberg-Mannheim.
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Wilfried Jochens

Wilfried Jochens werd in Hamburg geboren, waar hij aan het conservatorium en aan de
universiteit studeerde. Sinds 1972 is hij als concertzanger actief en hij maakte vooral
naam als evangelist in de passies van Johann Sebastian Bach. Hij werkte als solist mee
aan talrijke operaproducties - waaronder opera's van Monteverdi, Handel en Mozart - en
geeft ook regelmatig liederavonden. Zijn repertoire strekt zich uit van de Renaissance tot
de moderne tijd en hij vult zijn internationale ervaring aan met de studie van de historische uitvoeringspraktijk van vocale muziek uit de barok en het classicisme. Talrijke plaat-,
radio- en televisie-opnamen maakten van Wilfried Jochens een bekend zanger. Sinds
1982 doceert hij zang aan her conservatorium van Hamburg.

Stephan Schreckenberger

Stephan Schreckenberger begon zijn muziek- en zangopleiding in Heidelberg en studeerde
verder in Berlijn en Frankfurt. Reeds tijdens zijn studies begon hij met zijn omvangrijke
concertactiviteiten, waardoor hij zich een muzikaal repertoire van de Renaissance tot de
moderne tijd eigen maakte. Concerten brachten Stephan Schreckenberger de laatste
jaren overal in Europa en in Zuidoost-Azië. Hij nam er deel aan gerenommeerde muziekfestivals. Zijn muzikale repertoire werd aangevuld met talrijke radio- en plaatopnamen.

Cantus Cblin

Cantus Cölln, een solistisch bezet vocaal ensemble, werd in 1987 opgericht door de
bekende luitspeler en Bach-vertolker Konrad Junghnel. De leden van het ensemble kunnen stuk voor stuk prat gaan op een succesvolle solocarrière. Het gezelschap richt zich in
de eerste plaats op Duitse en Italiaanse vocale muziek uit zowel de Renaissance als de
barok. Vooral de Duitse vocale muziek van deze periode biedt een dergelijk ensemble een
overvloed aan uitmuntende composities.
Naast strikt vocale programma's vormen grotere sacrale werken en cantates - waarbij het
ensemblekarakter eveneens sterk op de voorgrond staat - een ander zwaartepunt in het
repertoire van Cantus Ctilln. Een paar voorbeelden van deze laatste zijn de cantates van
de Thomaskantor en de Mariavespers van Claudio Monteverdi en van Johann
RosenmUller. Met talrijke optredens op internationale festivals heeft Cantus ailln een
stevige internationale reputatie opgebouwd, waaruit ook uitnodigingen volgden voor
optredens in Azië en de Verenigde Staten. De muziekcritici rangschikken Cantus Can
zonder uitzondering bij de beste vocale ensembles ter wereld.
De meer dan twintig cd-opnamen van Cantus Can werden bekroond met internationale
muziekprijzen, waaronder een Diapason d'Or voor de Diletti Pastorali van Johann
Hermann Schein en de Maclrigali Amorosi van Claudio Monteverdi, een Diapason d'Or
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evenals een Grand Prix du
Disque voor de Psalmen-MotettenKonzerte van Heinrich Schtz, de
Preis der deutschen Schallplattenkritik voor de Sacri
Concerti van Johann Rosenmiiller
en onlangs nog een Edison
Award voor de Mariaves pers van
Claudio Monteverdi. Het ensemble sloot een exclusief contract af
met Harmonia Mundi France.
De eerste scenische productie
van Cantus Cölln, Combattimenti
- rond madrigalen van
Monteverdi -, werd in 1988
geproduceerd in samenwerking
met de Nationale Reisopera uit
Nederland, het Belgische
Transparant en het Theater der
Stadt Mnster voor een internationale tournee die minstens nog
tot einde 2000 zal lopen.
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PROGRAMMA

Heinrich Schtz (1585-1672)
0 primavera, gioventt:t de l'anno
0 dolcezze amarissime d'amore
Alma afflitta che fai
Ride la primavera
Sospir che del bel petto
Salvo beate, se sopirando
Di 111d11110 slete vOl
D'orrida selce alpina
Feritevi, ferite, viperette mordaci

Pauze
Cosl monr dobb'io
Mi saluta costei
Tornate o cari baci
lo moro, ecco ch'io moro
Fuggi o mio core
Giunto è pur, Lidia
Quella damma son io
Dunque addio, care selva
Fiamma ch'allaccia
uit: II primo libro de madrigali, Venezia, 1611
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Heinrich Schtz: II primo libro de madrigali

Binnen het oeuvre van een kunstenaar wordt het allereerste werk meestal met verhoogde
aandacht benaderd. De jonge kunstenaar eigent er zich immers een plaats mee toe in de
traditie en zet er zijn eerste stap mee in de kunstwereld. Merkwaardig genoeg blijft er vaak
iets van dat eerste opus hangen in zijn verdere werk: ofwel gaat hij de aanvankelijk nagestreefde - en eventueel niet meteen bereikte - doeleinden verder uitwerken, ofwel gaat hij
ze verwerpen. Zo speelden de negentien madrigalen, die de 26-jarige Heinrich SchQtz in
1611 onder de titel Ilprimo libro de rnadrigali in Venetië heeft uitgegeven, ook een centrale
rol in zijn biografie en artistiek werk. Dat madrigaalboek verscheen op het moment dat
SchQtz, dankzij een mooie beurs van de kunstzinnige landgraaf Moritz von Hessen-Kassel,
net twee jaar als leerling compositie bij Giovanni Gabrieli in Venetië had doorgebracht.
Uit het woord vooraf kan men opmaken dat het om een typisch werkstuk gaat dat
Gabrieli's leerlingen voor het afsluiten van hun leertijd gewoonlijk moesten voorleggen om
publiekelijk of aan een sponsor rekenschap af te leggen van hun verworven kwalificaties.
De grondige en systematische opleiding bij een van de grootste en invloedrijkste componisten van Italië is voor SchQtz van heel groot belang geweest. Enthousiast en in gewaagde metaforen wijst hij in de opdracht van zijn madrigaalboek op de vruchten van de lessen: de leermeester was een machtige zee waarvan het ruisen de harmonie der sferen evenaarde en die de leerling het goud van haar kust aanreikte, de schatten die uit dit onderwijs voortvloeiden waren groter dan die van de gouddragende rivieren Tagus en Pactolus.
En zelfs veertig jaar later roept de grijze SchQtz zich nog zijn eerste opus voor de geest in
zijn beroemde gedenkschrift aan de Saksische keurvorst Johann Georg I. Hij heeft het er
over "zijn eerste muzikale werkje", dat hij met veel bijval van de voornaamste "musiconim" van Venetië heeft laten drukken. Maar ook de vermaning van zijn leermeester is
hem bijgebleven. SchQtz moest zich volgens hem beslist op de muziekstudie blijven toeleggen en dan zou zijn muzikaal succes verzekerd zijn. De madrigaaldruk die naar Kassel
werd gestuurd zal ook de landgraaf van het talent van zijn beschermeling hebben overtuigd, want hij verlengde de beurs met een jaar. Het vierde jaar werd door zijn trotse
ouders bekostigd.
Met het madrigaalboek koos SchQtz - ongetwijfeld op verzoek van Gabrieli - voor een traditioneel en compositorisch verfijnd genre. De moeilijkheid lag enerzijds bij de vijfstemmige polyfone zetting zonder ondersteunende continuopartij, wat een groot vakmanschap
vereist, en anderzijds bij de gepaste, muzikale en eigen vertaling van bijzonder kunstige en
expressieve teksten. SchQtz besefte maar al te goed wat de ware toedracht van deze uitdaging precies inhield en nam bijna uitsluitend klassieke madrigaalteksten van Giambattista
Marino en Giovanni Battista Guarini op. Muzikaal vertonen de negentien stukken hoe
vertrouwd SchQtz wel was met de madrigaalkunst van de 16de eeuw. Hij verkende er op
allerlei manieren het spectrum van de compositorisch-technische, harmonische en ritmische mogelijkheden in en dreef die tot hun maniëristische extremen. De aandachtige luisteraar zal de fijnzinnige en fantasierijke inzet van de muziek op de fijne beeldspraak van de
teksten opvallen en ook de af en toe gewaagde toepassingen, zoals schrille dissonanten en
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dwarse harmonieën of de declamatie van lettergrepen in een snel ritme van zestiende noten.
Nu nog iets over de biografische toespelingen in het slotstuk, waarin het aantal zangstemmen tot acht is uitgebreid. Het hier ingezette dubbele koor en de vermelding van de zee
verwijzen - gezien het woord vooraf - naar Gabrieli, en tegelijkertijd verwijst het woordspelletje van 'mare' en 'Maurizio' naar diegene aan wie de bundel is opgedragen.
Soms heeft men de indruk kunnen hebben dat Schtz al kort na de publicatie van zijn
eerste madrigaalboek een andere weg insloeg. Bij het verschijnen van zijn opus 2, de
Psalmen Davids van 1619, waren acht jaren verstreken en vanaf toen trad hij enkel als
componist van religieuze vocale muziek naar voor. Maar desondanks werkten de muzikale
verworvenheden uit zijn opus 1 - en dan vooral de meesterlijke belichting van de tekst in
een strakke compositie - in haast elk later werk van hem na.
Peter Wollny
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ch'entro un petto di fera
hai cor di sasso.

want het hart in jouw tijgerboezem
is hard als de rots.

Feritevi, ferite, viperette mordaci
Feritevi, ferite, viperette mordaci,
dolci guerriere ardite
del dilett' e d'amor bocche sagaci,
saettatevi put' vibrat' ardenti,
Parmi vostre pungenti,
ma le morti sien vite,
ma le guerre sien paci,
sien saette le lingue,
e piagh' i baci.

Bijt toch, bijt toch, bijtende addertjes,
zoet-vurige krijgertjes,
snavelbekjes van lust en liefde op d'hoogte,
vuur je puntige wapens maar af,
laat ze gloeiend trillen;
laat de dood het leven zijn,
de oorlog, de vrede,
laat de pijltjes tongen zijn
en de wonden, kussen.

Cosi morir debb'io
Cosl morir debb'io,
nè sará chi m'ascolti è mi difenda,
cosl. da tutti abandonata
e priva d'ogni speranza,
accompagnata solo
da un'estrema infelice
e funesta piet,
che non m'aita.

Zo moet ik sterven,
niemand die naar me luistert of het voor me opneemt,
door iedereen verlaten en
beroofd van alle hoop,
vergezeld alleen
door extreem' en onzalige,
funeste compassie,
die me geen zier voorthelpt.

Mi saluta costei
Mi saluta costei,
ma nel soave inchino
nasconde agli occhi miei,
gij occhi leggiadri
e'l bel volto divino
0 pietosa in aspeto
e crudele in effetto,
avara hor che farete,
s'usando cortesia,
scarsa mi siete.

Dat eentje groet me wel,
maar verstopt bij 't zoet gebaar
haar frisse ogen
en mooi gezichtje.
Vol meelij, zou je zeggen,
maar wreed, in 't echt;
de korte tijd die je maar beschikbaar maakt,
door hoffelijkheid te gebruiken,
lijkt mij echt zeer weinig.

Tornate o cari baci
Tomate o cari baci
a ritomarmi in vita,
baci al mio cor digiuno
esca gradita,
voi di quel dolce amaro,
per cui languit m'è caro,
di quel vostro non rneno nettare che venemo
pascete i miei famelici desiri,
baci in cui dolci provo anco i sospiri.
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Keer toch weer, lieve kussen,
Om mij tot 't leven te laten weerkeren,
Kussen voor mijn vastend hart,
Welkom aas.
Geef mijn hongerend verlangen
Dit bitter-zoete voedsel —
Waarvoor zelfs 't smachten mij lief is —,
Dit niet-minder-nectar-dan-venijn van jou,
Kussen waarvoor zelfs 't zuchten van verlangen
Zoet is.
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lo moro, ecco ch'io moro
Io mom, ecco ch'io moro.
Bella nemica mia,
t'offes' assai,
levar tropp' alto i miei pensieri osai,
perdon ti chieggio in pegno,
bramo di pace un segno.
In quest' estrema mia dura partita
non \Te) senza ii tuo bacio
uscir di vita.

Ik sterf nu, kijk, ik ga nu dood.
Jij, zo mooi, die mij nu vijandig gezind bent,
ik heb je behoorlijk beledigd.
te hoog dorst ik mijn gedachten te plaatsen,
ik vraag nu jouw vergiffenis, in onderpand,
ik kijk uit naar een teken van vrede.
Op de bittere rand van de dood,
wil ik niet zonder een zoen van jou,
het leven verlaten.

Fuggi o mio core
Fuggi o mio core,
non vedi la man bella,
che congiurata co'begli occhi
anch' ella
per farti prigionier
vien ti a ferire;
ma lasso, ecco un sospir nunzio infelice,
ch'esce del petto e dice
che pui giova ii fuggire,
egli è già preso, e gli convien morire.

Vlucht, mijn hart,
zie je de mooie hand niet, die met
d' al even mooie ogen samenzweert,
om je te slaan
en gevangen te zetten;
maar helaas, daar komt al de zucht,
onheilsboodschapper uit de borst, en zegt
dat 't vluchten niet niet baat,
dat 't hart gegrepen is en sterven moet.

Giunto è pur, Lidia
Giunto è pur, Lidia, ii mio,
non so se deggia dire:
partire è morire,
lasso dirè ben io,
che la morte è partita,
poichè lasciando te
lascio la vita.

Ook het mijne is nu daar, Lidia,
ik weet niet hoe het te noemen,
ofwel heengaan, ofwel sterven.
Helaas! zal ik wel zeggen,
want de dood is mijn deel,
daar ik, door jou achter te laten, het leven laat.

Quella damma son io
Quella damma son io,
crudelissimo Silvio,
che senza esser attesa
son da te vinta e presa,
viva se tu m'accogli,
.morta se mi ti togli.

fk ben het damhert,
allerwreedste Silvio,
dat, onverwacht,
door jou werd overwonnen en gegrepen;
als je me wil, blijf ik leven,
doe je me weg, dan ga ik dood.

Dunque addio, care selve
Dunque addio, care selve,
care mie selve addio,
ricevete questi ultimi sospiri,
finchè sciolta da ferro ingiusto e crudo
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Adieu dan maar, dierbare wouden,
mijn dierbare wouden, adieu, ontvang deze laatste zuchten van mij,
vooraleer, losgemaakt door kwaadaardig en onver-
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tomi la mia fredd' ombra
alle vostr' ombre amate,
che nel penoso infemo
non pue) gir innocente,
nè pue) star tra beati
disperata e dolente.

diend zwaard,
mijn kille schim terugkeert
naar uw geliefde schaduwen;
want in het lijden van de hel
kan mijn schim niet onschuldig rondlopen,
en evenmin, wanhopig en vol smart,
tussen gelukzaligen verblijven.

Fiamma ch'allaccia
Fiamma ch'allaccia,
e laccio sei tu ch'infiamma,
o caro dolce vezzo d'amor,
pregiato e raro
ch'avvampando mijl cor
circondi ii braccio,
fosti ancor rete almeno,
che m'accogliesse alla mia donna in seno,
ch'al hor vedrebbe ii ciel
in ogni parte,
Vener piU bella
e piti gagliardo Marte.

Verstrikkende vlam,
maar strik ben jij, liefdesplooi,
die doet ontvlammen,
zo geliefd, zo uniek,
die bij 't ontstek
en van't hart
zijn arm er omheen legt;
was je maar een net,
daarentegen, dat mij in de boezem van mijn lief kon
opvangen,
want dán zag mijn hart de hemel t'allen kanten,
en Venus mooier dan ooit,
en Mars met nooit geziene kracht.
Vertaling: Walter Geerts
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Ensemble Sospiro
Margot Kalse
Jos Somsen
Margriet Stok
Elly van Munster
Karel Smagge

sopraan
sopraan
sopraan
chitarrone en luit
klavecimbel en orgel

Dinsdag 24 augustus 1999, 12 u.
Kapel Elzenveld

Ensemble Sospiro
Voor haar eindexamen vroege vocale ensemblemuziek aan het Brabants Conservatorium
van Tilburg had zangeres Margot Kalse bijzondere plannen. Ze wou de madrigalen van
Luzzasco Luzzaschi (1545-1607) uitvoeren omdat de speciale bezetting van drie vrouwenstemmen en de virtuositeit ervan haar heel erg aanspraken. Die madrigalen werden destijds aan het hof van Ferrara uitgevoerd door drie sopranen. Zo'n concert stond bekend
als 'd concerto delle dame'.
Het programma Aura soave is een poging om dit 'concerto' nieuw leven in te blazen. Het
Ensemble Sospiro wil het karakteristieke stemgebruik, de vele soorten `affetti' en de versieringen waar deze sopranen destijds zo beroemd om waren, weer laten klinken. Voor de
uitvoering van dit programma heeft Margot Kalse musici aangetrokken die van de historische uitvoeringspraktijk van oude muziek hun vak hebben gemaakt. Ze musiceren allemaal in andere ensembles zoals het Nederlands Kamerkoor, Concerto Vivo Dortmund,
het Ensemble Chaconne en het Ensemble Trigon, dat vorig jaar in Antwerpen winnaar
werd van de International Young Artist's Presentation.
Zo ontstond in 1998 het
Ensemble Sospiro.
Sospiro betekent zucht of
ademtocht en verwijst
zowel naar de adem, als
basis voor het zingen, als
naar een belangrijk affect
in de muziek van de late
16de en 17de eeuw,
waarbij de ademhaling
wordt gebruikt om
gevoelens als smachten,
wanhoop en ontzetting
kracht bij te zetten.
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Margot Kalse

Sopraan Margot Kalse studeerde solozang aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag bij Rita Dams en Meinard Kraak. Daarna volgde ze de opleiding vroege vocale
ensemblemuziek bij Rebecca Stewart aan het Brabants Conservatorium. In 1998 behaalde ze daar een diploma uitvoerend musicus met de 'damesconcerten' van Luzzasco
Luzzaschi uit 1601 en muziek uit de viering van Maria Lichtmis met organa en gregoriaans uit de 13de eeuw.
Margot Kalse volgde ook masterclasses bij onder anderen Max van Egmond, Andrea von
Ramm en Diane Forlano. Haar studie van de letterkunde uit de Nederlandse Renaissance
aan de Rijksuniversiteit van Leiden vormt de achtergrond van haar ensemble La Barca, waarmee ze veel Nederlandse oude muziek heeft uitgevoerd. Onlangs trad ze nog op met de
Camerata Trajectina. Met haar zus Wilma Kalse, die pianiste is, heeft ze een liedrepertoire
opgebouwd van Mozart tot muziek uit de 20ste eeuw. Vanaf november 1997 is ze als docente
verbonden aan de afdeling vroege vocale ensemblemuziek aan het Brabants Conservatorium.
Jos Somsen

Sopraan Jos Somsen voltooide in 1998 de opleiding vroege vocale ensemblemuziek aan
het Brabants Conservatorium bij Rebecca Stewart. Ze studeerde ook bij Marius van
Altena. Workshops volgde ze bij onder anderen Andrew Lawrence-King en Andrea von
Ramm. Ze verzorgde kamermuziekconcerten met haar ensemble La Favilla en met het
ensemble voor middeleeuwse muziek Studio Laren. Als soliste werkte ze mee aan enkele
radio-opnamen van kamermuziek uit de Middeleeuwen en de barok. Ook enkele operaen oratoriumproducties konden op haar medewerking rekenen.
Behalve voor oude muziek heeft Jos Somsen grote belangstelling voor joodse en hedendaagse muziek. Onlangs nog voerde ze composities uit van een aantal jonge Brabantse
componisten.

Margriet Stok

Sopraan Margriet Stok studeerde solozang aan de conservatoria van Arnhem en Den
Haag bij Rita Dams en Diane Forlano, specialiseerde zich in barokzang bij Marius van
Altena en volgde masterclasses bij Carolyn Watkinson, Diane Forlano en Andrew
Lawrence-K ing.
Ze treedt regelmatig op als soliste in oratoria en kamermuziek. Ze werkte mee aan verschillende operaproducties in binnen- en buitenland, waaronder een internationaal operaproject onder leiding van William Christie. Margriet Stok maakt deel uit van diverse
Nederlandse ensembles en koren, zoals het kamerkoor Nieuwe Muziek en het Nederlands
Kamerkoor van Amsterdam.

dinsdag 24 augustus 1999

Laus Polyphoniae

Elly van Munster

Eerst heeft Elly van Munster klassieke gitaar gestudeerd. Na een uitstapje naar studies
Spaans - ze werkte ook als taalkundige - bekwaamde ze zich verder op de luit. In 1994
sloot ze haar luitstudie af met het staatsexamen bij Willem Mook. Daarnaast volgde ze
workshops bij onder anderen Nigel North, Anthony Bailes, Toyohiko Satoh, Andrew
Lawrence-King en Hopkinson Smith.
Behalve als soliste treedt ze regelmatig op als begeleider van zangers en instrumentalisten
en als continuospeler in ensembles. Zo concerteerde ze onder andere met het blokfluitensemble Brisk, met de alt Carolyn Watkinson en de bariton Maarten Koningsberger.
Samen met twee gambisten vormt ze het trio Chaconne. Elly van Munster speelde in verschillende barokopera's in Nederland en Frankrijk. Zo bespeelde ze onlangs in Frankrijk
de theorbe in de opera Arion van Jean-Baptiste Matho. Van deze opera werden ook cdopnames gemaakt.

Karel Smagge

Karel Smagge studeerde klavecimbel aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag
bij Janny van Wering en Bob van Asperen. Hij volgde ook cursussen bij Frans BrQggen,
Sigiswald Kuijken, Alan Curtis, Frans Vester, Don Smithers, Bruce Haynes, Marius van
Altena en Kees Otten.
Als dirigent, solist en begeleider trad Karel Smagge in heel Europa op, onder andere met
La Proserpina in Dortmund, het Collegium Aureum in Keulen, het King's College Choir
in Cambridge, Florilegium Musicum in Rotterdam, Concerto Vivo in Dortmund, het
Ensemble fQr Alte Musik Den Haag-Basel in MQnster, met het Yorkminster Choir en het
York Festival Choir. Onder zijn leiding werden volledig geënsceneerde opera's van
Monteverdi, Purcell en De Konick/Racine uitgevoerd.
Zijn repertoire als klavierspeler en dirigent strekt zich uit van de Middeleeuwen tot nu.
Verder maakte hij diverse opnames met het Ensemble fQr Alte Musik Den Haag-Basel,
met Winfried Michel en verzorgde hij muziekuitgaven bij Amadeus Verlag.
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Luzzasco Luzzaschi (1545-1607)
Toccata del quarto tuono
uit: Girolamo Diruta, II Transilvano dialogo sopra ii vero modo di sonar organi, et istromenti da
penna, Venezia, 1593
0 dolcezze amarissime d'Amore, a 3
Aura soave di segreti accenti, a 1
Stral pungente d'amore, a 2
Troppo ben pub questo tiranno Amore, a 3
uit: Madrigali ... per cantare, et sonare a uno, e doi, e tre soprani, Roma, 1601
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Toccata prima
uit: II secondo libro di toccate, canzone, versi d'hinni, Magnificat, gagliarde, correnti et altre partite
d'intavolatura di cimbalo et organo, Roma, 1627
Luzzasco Luzzaschi
T'amo mia vita, la mia cara vita, a 3
Deh vieni ormai cor mia, a 2
uit: Madrigali... per cantare, et sonare a uno, e doi, e tre soprani, Roma, 1601
Alfonso Ferrabosco (1543-1588)
Pavane
uit: Cambridge, University Library, MS
Luzzasco Luzzaschi
Ch'io non t'ami, cor mi?, a 1
uit: Madrigali ... per cantare, et sonare a uno, e doi, e tre soprani, Roma, 1601
Lorenzini (fl. ca. 1570-71)
Pass'e mezzo in G sol re ut per b malle
uit: Jean-Baptiste Besard, Thesaurus harmonicus, Kc5In, 1603
Luzzasco Luzzaschi
I' mi son giovinetta, a 2
Cor mia, deh non languire, a 2
uit: Madrigali ... per cantare, et sonare a uno, e doi, e tre soprani, Roma, 1601
Ricercare in d
uit: Girolamo Diruta, II Transilvano dialogo sopra ii vero modo di sonar organi, et istromenti da
penna, Venezia, 1593
Non sá che sla dolore, a 3
uit: Madrigali ... per cantare, et sonare a uno, e doi, e tre soprani, Roma, 1601

Gratis voor kinderen van 6 tot 9 jaar:
Kijkvandijck - Kijkdozen van Wim De Graeve (zie ook p. 36).
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Aura soave
In dit programma werden de madrigalen voor een, twee en drie sopranen van Luzzasco
Luzzaschi in de vorm van een liefdesgeschiedenis gegoten. Luzzaschi schreef zijn madrigalen in de jaren tachtig van de 16de eeuw. Qua stijl slaan ze een brug tussen het vier- en
vijfstemmige madrigaal van de 16de eeuw - de bovenste drie stemmen worden bij
Luzzaschi gezongen, de onderste twee zitten in de geheel uitgeschreven basso-continuopartij verweven - en de monodie van de 17de eeuw die de solistische elementen, de affecten en de uitbundige coloraturen bepaalt.
Luzzaschi componeerde naar het in zijn tijd opgang makende devies 'prima le parole e poi
la musica' (eerst de woorden, dan de muziek). De muziek stond ten dienste van de tekst
en de betekenis. Luzzaschi koos bijvoorbeeld in sommige tekstpassages voor homofonie,
terwijl hij bij andere de voorkeur gaf aan polyfonie. De coloraturen zijn klankschilderingen waarin Luzzaschi aan bepaalde woorden van de tekst extra uitdrukking gaf. In het
afwisselend zingen van deze coloraturen kunnen de drie stemmen hun individualiteit
laten horen, terwijl ze in de homofone passages de kans krijgen om in intieme harmonieën samen te smelten. Luzzaschi schreef de in die tijd gebruikelijke versieringen bij slotcadensen helemaal uit.
Luzzasco Luzzaschi werd geboren in Ferrara. Terwijl hij bij Cipriano de Rore studeerde,
werd hij ook opgeleid als organist. In 1561 kreeg hij een aanstelling als zanger aan het hof
van d'Este en drie jaar later kon hij ook als organist aan de slag. Daarnaast dirigeerde hij
de hofkapel, leidde hij musici op en componeerde hij voor het hof. Hij was ook organist
van de dom van Ferrara.
Vanaf 1570 was Luzzaschi belast met de leiding van de `musica da camera', de private
kamermuziekconcerten van Alfonso II d'Este. Een belangrijk onderdeel daarvan was het
'concerto delle dame', een ensemble dat madrigalen van onder anderen Luzzaschi uitvoerde. Het bestond uit drie virtuoze sopranen, begeleid door luit of klavecimbel, instrumenten die Luzzaschi zelf voor zijn rekening nam. Deze sopranen waren vermaard in heel
Italië, maar Alfonso hield het repertoire geheim voor de buitenwereld. Uitgelezen gasten
kregen het wel te horen, maar de muziek mocht niet worden uitgegeven. In 1597 stierf
Alfonso II d'Este, en aangezien hij geen troonopvolger had, werd het hof ontbonden en
verviel het hertogdom Ferrara aan de rooms-katholieke kerk. Pas in 1601 kon Luzzaschi
zijn madrigalen publiceren.
Luzzaschi werd in zijn tijd geroemd om zijn orgel- en klavecimbelspel, maar ook om zijn
composities. Hij was duidelijk richtinggevend voor vele componisten na hem, waaronder
Giulio Caccini en Claudio Monteverdi, en natuurlijk zijn leerling Girolamo Frescobaldi,
van wie een toccata in het programma is opgenomen.
De meeste teksten waarop Luzzaschi zijn madrigalen componeerde zijn van Giovanni
Battista Guarini (1538-1612), die net als hij uit Ferrara afkomstig was en eveneens aan
het hof van Alfonso II d'Este werkte. Hij was er in 1567 aangesteld als diplomaat, hove-
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New London Consort & Musicians of the Globe
Philip Pickett

algemene leiding
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Joanne Lunn
Andrew King
Simon Grant

sopraan
tenor
bas

Adrian Chandler
Warren Zielinski
Rachel Byrt
Trevor Jones
Catherine Finnis
Philip Pickett
Jacob Heringman
Tom Finucane
Lynda Sayce
Gary Cooper
Sharona Joshua

viool
viool
altviool
altviool
basviool
blokfluit
luit
cither en luit
bandora en luit
klavecimbel
klavecimbel

Met de steun van ** : **The
British
The British Council . . *.Council

Philip Pickett
Philip Pickett stelt zelf de programma's van het New London Consort en de Musicians of
The Globe samen. Hij verricht ook het studiewerk dat daarvoor nodig is. Daarbij staan
hem zowel wetenschappelijke juistheid als verantwoorde vulgarisatie en amusement voor
ogen. Pickett gaat voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om oude muziek voor het
voetlicht te brengen. Zo kwam hij tot de inlassing van elementen uit het theater in concerten, de vertaling van oude teksten in modern Engels en de combinatie van muziek met
dans en mime. Pickett laat concerten voorafgaan door het optreden van jongleurs, vuurvreters, goochelaars, minstrelen en dansende beren. Hij schrikt er niet voor terug om
oude muziek te combineren met etnische en/of hedendaagse klanken.
Philip Pickett stelde belangrijke thematische concertreeksen samen voor het City of
London Festival en het Festival van Maastricht. Publiek en pers geven blijk van blijvend
enthousiasme voor zijn `extravaganzas' en groots opgezette programma's voor de voornaamste Londense concertzalen. Aan dit alles dankt hij zijn benoeming tot artistiek
directeur van het Londense Southbank Summerscope Festival of Medieval and
Renaissance Music in 1988. Toen organiseerde hij tweeëndertig concerten in twee weken,
die allemaal mochten rekenen op unanieme kritische bijval.
In 1993 ging Pickett aan de slag als artistiek directeur van de Purcell Room Early Music
Series, die intussen aan zijn zevende succesvolle jaargang toe is. Datzelfde jaar werd
Pickett ook benoemd tot Director of Early Music aan Shakespeares Globe Theatre. Daar
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richtte hij het ensemble Musicians of the Globe op. Van 1994 tot 1997 was Philip Pickett
artistiek directeur van het Aldeburgh Early Music Festival. Sinds 1996 bekleedt hij dezelfde functie bij het September Early Music Festival in het South Bank Centre.
Philip Pickett debuteerde als trompettist. Pioniers als Anthony Baines en David Munrow
stimuleerden zijn belangstelling voor de hoge trompetpartijen in het werk van Bach en
andere componisten uit de barok. Onder hun leiding raakte Pickett vertrouwd met alle
families van oude blaasinstrumenten. Hij leerde onder andere blokfluit, kromhoorn, dulciaan, ranket en chalumeau bespelen. Weldra kreeg hij bekendheid als Engelands voornaamste 'propagandist' van deze instrumenten.
Als student aan de Guildhall School of Music sleepte Philip Pickett de zilveren medaille
van de Worshipful Company of Musicians in de wacht, alsook de prijs van de Maisie
Lewis Foundation en de Wedgwood Prijs. In 1972 volgde zijn benoeming tot leraar blokfluit en historische uitvoeringspraktijk aan de Guildhall School. Een kwarteeuw lang
speelde hij een vooraanstaande rol in de oude-muziekafdeling van deze instelling. Hij gaf
er les aan enkele van de talentrijkste jongere oude-muziekspecialisten. Velen van hen
maken intussen deel uit van het New London Consort en de Musicians of the Globe.
Pickett werd in 1985 'Fellow' van de Guildhall School of Music.
Als solist trad Philip Pickett op met vele belangrijke ensembles, waaronder de Academy
of St Martin-in-the-Fields, het Polish Chamber Orchestra, het English Chamber
Orchestra, de London Mozart Players, de City of London Sinfonia, het London Chamber
Orchestra, het London Bach Orchestra en The English Consort. Hij nam ook platen met
ze op. Zijn solo-opnamen omvatten de volledige blokfluitsonaten en triosonaten van
Handel, virtuoze sonaten van Italiaanse componisten uit de 17de en de 18de eeuw, en
concerti van Vivaldi en Telemann.
Philip Pickett werkte mee aan de Dent Companion to Medieval and Renaissance Music en
aan het tijdschrift Medieval World. In het BBC Magazine publiceerde hij over barokke
symboliek en retorische praktijk. Daarnaast schreef Pickett studies over de Carmina
Burana, Monteverdi's Orfeo en Bachs Brandenburgse Concerti. Hij verzorgde talrijke teksten voor de programmabrochures van zijn ensembles en in december 1993 hield hij tijdens de International Monteverdi Conference in Londen een opmerkelijk referaat over
Monteverdi's orkestratie.
New London Consort

Philip Picketts veelzijdig New London Consort is op het vlak van de oude muziek één van
's werelds toonaangevendste ensembles. De groep beheerst een uitzonderlijk breed en kleurrijk repertoire van middeleeuwse, renaissance- en barokmuziek. De belangwekkende, grondig voorbereide programma's van het New London Consort verzoenen eruditie en plezier.
Elke musicus van het New London Consort is een talentrijk solist. Alle leden ervan zijn

/4

dinsdag 24 augustus 1999

Laus Polyphoniae

bezield met hetzelfde, zeldzame streven naar hetzelfde muzikale doel en naar stilistische
eenheid. Dit resulteerde in de ijzersterke artistieke reputatie van het consort. Flair en virtuositeit staan daarbij voorop. Tijdens hun concerten en op cd brengen de musici van het
New London Consort geregeld de eerste moderne uitvoering van ongepubliceerde en tot
dan toe onbekende of gereconstrueerde meesterwerken. Bovendien werpt hun inventieve,
controversiële interpretatie doorgaans een nieuw licht op werken waarmee het publiek
reeds vertrouwd is. Zij dragen de titel van Associate Artists of the Royal Festival Hall.
Het New London Consort is geregeld te gast in België, Brazilië, Colombia, Duitsland,
Finland, Frankrijk, Griekenland, Hong Kong, Israël, Italië, Japan, Joegoslavië, Luxemburg,
Nederland, Portugal, Rusland, Sicilië, Spanje, Turkije, Venezuela, de Verenigde Staten,
Zweden en Zwitserland. In eigen land is het verbonden aan het Londense South Bank
Centre, waar het geregeld optreedt. Het ensemble is ook te horen op zowat alle belangrijke
Britse festivals. Het ondernam vijf Early Music Network- tournees door het hele land.
Zo goed als het hele repertoire van de groep is opgenomen en uitgezonden door Radio 3
van de BBC. Het gaat om niet minder dan hondertwintig programma's, waaronder acht
Promconcerten. Leden van het New London Consort verzorgen bovendien geregeld de
muziek bij luisterspelen van de BBC radio. De televisieoptredens van het ensemble omvatten onder meer vier concerten in de BBC-reeks Music in Time. In Schotland nam
BBC 2 voor haar serie Music in Camera een recital met middeleeuwse muziek op.
Channel 4 gaf het New London Consort opdracht muziek te maken bij zes animatiefilms,
gebaseerd op gekruide verhalen uit de Decamerone. In 1995 nam het ensemble deel aan de
Westminster Abbey Purcell Centenary-concerten, die eveneens door de televisie werden
uitgezonden. Een aantal leden was te horen en te zien in de helft van de jongste BBC
televisieproducties van Shakespeare-stukken. Tot slot vermelden we nog de medewerking
van het New London Consort aan de soundtrack van belangrijke Britse en Amerikaanse
films als Hamlet, Lady Jane, Robin Hood Prince of Thieves, Charlton Hestons A Man for all
Seasons, Nostradamus en, meer recent, Elizabeth.
Sinds 1985 is het New London Consort onder contract bij het platenlabel Decca. Met
toestemming van die maatschappij nam het een reeks cd's voor Linn Records en de cd
Music for Queen Mary op. Op die laatste schijf is de groep te horen met het koor van
Westminster Abbey.
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Musicians of the Globe
In 1993, toen in Londen de gereconstrueerde Elizabethaanse schouwburg The Globe openging, vroeg Sam Wanamaker aan Philip Pickett een ensemble op te richten dat de producties de nodige muzikale luister zou bijzetten. Bovendien moest het de naam van het theater
helpen bekendmaken en zijn artistieke ethos uitdragen, dit alles door middel van concerten, plaatopnamen en radio- en televisie-uitzendingen. Pickett ging daar onmiddellijk op
in. Hij was vastbesloten om in 'The Globe uitmuntende muziek te brengen. Daarom deed
hij een beroep op de beste Engelse uitvoerders van oude muziek. Zo ontstonden de
Musicians of the Globe, als Associate Ensemble at Shakespeare's Globe Theatre.
De Music ians of the Globe werken samen met grote vocale solisten. De kern van het
ensemble is een 'broken consort', bestaande uit viool, blokfluit, cither, luit, bandora en
basviool. Naargelang de behoefte breidt men de groep uit met zangers en met consorts
van trompetten, cometten, trombones, blokfluiten, chalumeaus, violen en altviolen, en
met klavierinstrumenten en slagwerk. Wanneer de Musicians recenter werk spelen, groeien ze uit tot een volwaardig barok-, klassiek of romantisch orkest met solozangers en koor.
Het repertoire van de Musicians of the Globe bestaat uit - overwegend Engelse - muziek
van de 16de tot de 19de eeuw. Het grootste deel is op de een of andere manier geïnspireerd door Shakespeare. De verkenning van dit uitgebreide repertoire gebeurt in nauwe
samenwerking met eminente musicologen als Peter Holman, Andrew Pinnock, Michael
Pilkington en Peter Downey.
De Musicians of the Globe debuteerden in maart 1994 in de Purcell Room. Hun concert
kende zo'n groot succes dat Radio 3 van de BBC de groep dadelijk vroeg mee te werken
aan drie uitzendingen én een concert te geven in het raam van de editie 1995 van de
Purcell Room-lunchconcerten. De Musicians traden op tijdens de festivals van Sevilla en
Aldeburgh en tijdens het South Bank Summer Early Music Festival. In juni 1997 gaven
ze in de Globe een reeks zomerconcerten, waarvan de BBC Radio 3 er één opnam. De
kopers, houtblazers en slagwerkspelers van het ensemble begeleidden Richard Oliviers
voorstelling van Henry V.
Hoogtepunten van het seizoen 1998-1999 waren The Merchant of Venice en vier scenische
uitvoeringen van Blows opera Venus and Adonis in de schouwburg. Het ensemble was live
te horen op de BBC World Service en in Brian Kays populaire radioprogramma op zondagochtend. Tijdens het City of London Festival begeleidde het The Tempest. Voorts
waren The Musicians of the Globe te horen tijdens de populaire Proms, in de Purcell
Room, de Queen Elizabeth Hall, het Palau de la Musica in Barcelona en de Romeinse
Accademia Filarmonica.
De opnamen van The Musicians of the Globe verschijnen bij Philips Classics. Tot nu toe
nam de groep zeven platen op met onder andere Shakespeare's Musick, Purcells The Fairy
Queen, Linleys Shakespeare Ode en Henry Rowleys Bishop's music. Dit laatste werk werd
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gecomponeerd voor de Shakespeare-opvoeringen in het begin van de 19de eeuw in
Covent Garden. De eerste cd van de Musicians of the Globe, die in 1997 uitkwam in de
Verenigde Staten, werd meteen genomineerd voor de felbegeerde Grammy Award for Best
Small Ensemble Performance.
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PROGRAMMA
Entry

The Lord's Masque (1613)

William Byrd (1543-1623)

Anoniem

My Lord of Oxenfords Maske

Moors Dance (Antimasque)

Lord Hay's Masque (1607)

Thomas Campion
Come away, bring thy golden theft

Thomas Campion (1567-1620)
Now hath Flora robb'd her bow'rs
Move now with measured sound

Thomas Lupo (?-1628)
Shewes and nightly revels

Thomas Giles (? - ?)
Triumph now with joy and mirth!

Thomas Lupo
Time that leads the fatal round

Masque of Oberon (1611)
Robert Johnson (ca. 1583-1633)
Satyr's Dance (Antimasque)
The First of the Prince's

John Coprario (ca. 1570/80-1626)
The First of the Lords
Woo her and win her
The Second of the Lords

Anoniem
Fain would I wed
Mascarada
A Masque

Gray's Inn Masque (1613)
Anoniem
The Standing Masque
Old Tom o'Bedlam
The Maypole

The Squire's Masque (1613)

Alfons() Ferrabosco II
(vóór 1578-1628)

John Coprario

Nay, nay, you must not stay

The Devil's Dance (Antimasque)
While dancing rests

Robert Johnson
The Second of the Prince's

John Adson (einde 16de eeuw-1640)
Adson's Masque

Anthony Holborne (fl. 1584-1602)
The Revels

John Coprario
Go happy man music

Alfonso Ferrabosco II
Gentle knights

John Adson
Adson's Masque II

Robert Johnson
The Third of the Prince's

John Coprario
Come ashore

PAUZE

John Adson
Adson's Masque III
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Shewes and nightly revels: The Jacobean Court Masque

Aan het hof van de Tudors en de Stuarts was dansen de ontspanningsvorm bij uitstek. Na
elk avondmaal schijnen er informele danspartijen te zijn geweest. Goed dansen werd
beschouwd als een voorname sociale vaardigheid. Daarom besteedden de hovelingen er
veel tijd en energie aan. Koningin Elizabeth I zette de toon. Een Frans diplomaat signaleerde in 1598 dat zij "met haar kennis van de Italiaanse dans" zonder enige twijfel "een
meester in de kunst" was. Elizabeths opvolger, Jacob I, had meer belangstelling voor de
jacht. Maar koningin Anne danste graag en goed. Onder haar hoede groeide de `masque'
uit tot een belangrijke kunstvorm. Schrijvers als Ben Jonson, Francis Beaumont, Samuel
Daniel en George Chapman droegen daar toe bij. Ze kregen hulp van de componisten
Alfonso Ferrabosco II, Robert Johnson, John Coprario en Nicholas Lanier. Zelfs de
beroemde architect Inigo Jones werkte mee.
De masque verleende een avondje dansen een dramatische structuur. Tijdens de zogenaamde `revels' kozen de gemaskerde dansers partners uit het publiek. In het 'scenario' van de
masque besloegen de revels maar één of twee regels. In de praktijk vormden ze echter het
leeuwendeel van het gebeuren. Het voornaamste verschil tussen de masque en andere dramatische genres bestond hierin dat dansers de hoofdrollen vertolkten. Bovendien waren
die dansers leden van de adel en zelfs van de koninklijke familie. Beroepszangers en acteurs namen de bijrollen voor hun rekening. Professionele dansers, doorgaans gerecruteerd onder de dansmeesters van het hof, zorgden voor de vaak atletische `antimasques':
grappige of groteske episodes die het ernstige deel van een masque voorafgingen.
Nagenoeg alle masques die men uitvoerde aan het hof, zijn geschreven voor een speciale
gelegenheid. De inhoud bewees eer aan de koning(in) en bevestigde het politieke status
quo. Masques waren ook bedoeld om indruk te maken op buitenlandse gasten. Men pakte
uit met alle rijkdom en pracht van het Engelse hof. Weelderige kostuums, adembenemende 'speciale effecten' en spectaculaire muziek, vaak uitgevoerd door grote en exotische
ensembles van zangers en muzikanten, waren aan de orde van de dag.
Vandaag beschikken we alleen over fragmenten van masques. Daarom is een uitvoering
enkel mogelijk na veel 'reconstructie'. In de meeste masques komen twee specifieke dansvormen voor. Men componeerde er speciale muziek voor en de dansmeesters van het hof
namen de choreografie voor hun rekening. Bij de dansen voor de antimasque besteedden
zij vooral aandacht aan uitdrukking en virtuositeit. De dansen van de gemaskerde hoofdpersonen van de masque zelf werden op zijn Frans, dit wil zeggen met statige geometrische
patronen, gechoreografeerd. Een Spanjaard, die een uitvoering van de Masque of Oberon
bijwoonde, schreef dat de gemaskerden, terwijl ze opkwamen, "twee balletten door elkaar
dansten, met gevarieerde figuren en vele sprongen". Hij voegde eraan toe dat de meeste
dansers het er "bijzonder goed" van af brachten. Onze getuige vond de masque een prachtig schouwspel, maar liet niet na erop te wijzen dat het Engelse publiek vooral belangstelling had voor het eten dat stond te wachten: "Zodra de dansers hun maskers hadden afgelegd, zetten de koning, de koningin en de dames en heren die aan het spektakel hadden
deelgenomen, koers naar de eetzaal. Ze liepen om de tafel en geheel in overeenstemming
met de vreemde gewoonten van het land, was alles in een oogwenk verorberd."
Peter Holman
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Time that leads the fatal round
Thomas Campicm

Time that leads the fatal round
Hath made his centre in our ground
With swelling seas embraced.
And there at one stay he rests
And with the Fates keeps Holy feasts
With pomp and pastime graced.
Cupids there do dance and Venus sweetly sings
With heavenly notes tuned to sound of silver strings.
Light songs are all of joy, no sign of sorrow there
But all as stars glist'ring and blithe appear.

De Tijd die de fatale rondedans aanvoert
Heeft zijn middelpunt op ons grondgebied gemaakt,
Omarmd met rijzende zeeën.
En daar rust hij op een plaats
En viert Heilige feesten met de Schikgodinnen,
Gesierd met luister en vermaak.
Cupido's dansen er en Venus zingt er zacht
Met hemelse noten afgestemd op de klank van zilveren
snaren.
Lichte liederen bezingen allen de vreugde, geen enkel
teken van smart is daar,
Maar allen schijnen schitterend als sterren en zorgeloos.

Nay, nay, you must not stay
Ben Jonson

Nay, nay, you must not stay,
Nor be weary yet:
This is no time to cast away,
Or for fairies to forget
The virtue of their feet.
Knotty legs and plants of day
Seek for case or love delay,
But with you it still should fare
As with the air, as with the air.

Neen, neen, jullie mogen niet blijven,
En ook nog niet moe zijn.
Dit is geen moment om te verspillen,
Of voor de elfjes om de verdiensten
Van hun voeten te vergeten.
Knoestige benen en planten van klei
Zoek naar welbehagen of stel de liefde uit
Maar met jullie zou het toch moeten gaan
Als met de lucht, als met de lucht.

Gentle knights
Ben Jonson

Gentle knights, gentle knights,
know some measure of your nights.
Teil the high grac'd Oberon
It is time that we were gone.

Edele ridders, goede ridders
Wees matig in uw nachten.
Vertel de hoogbegenadigde Oberon
"Het is tijd om te vertrekken".

Here be forms so bright and airy,
And their motions so they vary
As they will enchant the fairy,
If you longer here shall tarry.

Hier zijn vormen zo stralend en ijl,
En hun bewegingen variëren zo
Dat ze de elf zullen betoveren,
Als jullie hier nog langer blijven dralen.

Come away, bring thy golden theft
Thomas Campion
Come away, come away; bring thy golden theft,
Bring, bright Prometheus, all thy lights;
Thy fires from heaven bereft
Show now to human sights.
Come quickly, come!
thy stars to our stars straight present,
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Kom, kom, breng uw gouden buit,
Breng, stralende Prometheus, al uw lichten mee;
Uw vuren uit de hemel geroofd,
Toon ze nu aan menselijke ogen.
Kom vlug, kom!
Toon uw sterren nu aan onze sterren,
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For pleasure being too much deferr'd,
loseth her best content.
What fair dames wish should swift
as their own thoughts appear;
To loving and to longing hearts
ey'ry hour seems a year.

Want plezier dat te lang wordt uitgesteld,
verliest zijn beste inhoud.
Wat mooie dames wensen
zou vlug als hun gedachten moeten verschijnen;
Voor liefhebbende en verlangende harten
lijkt elk uur een jaar.

See how fair, see how fair,
0 how fair they shine;
What yields more pomp beneath the skies?
Their birth is yet divine,
And such their forms implies.
Large grow their beams,
their near approach afford them so;
By nature sights that pleasing are,
can not too amply show.
0 might these flames
in human shapes descend this place.
How lovely would their presence be,
how full of grace!

Zie hoe mooi, zie hoe mooi,
0 hoe mooi ze schijnen;
Wat geeft meer luister onder de hemelen ?
Hun geboorte is nog goddelijk,
Dat is zichtbaar in hun gedaante.
Breed groeien hun stralen,
hun dichte nadering laat hen dit toe.
Van nature kan een aangename aanblik
zich niet uitgebreid genoeg tonen.
0, konden deze vlammen afdalen
naar deze plaats in menselijke gedaante!
Hoe lieflijk zou hun aanwezigheid zijn,
hoe vol van sierlijkheid.

Woo her and win her
Thomas Campion
Woo her and win her, he that can!
Each woman hath two lovers;
So she must take and leave a man,
Till time more grace discovers.
This doth love to show that want
Makes beauty more respected:
If fair women were more scant,
They would be more affected.

Maak haar het hof en verover haar, hij die kan!
Elke vrouw heeft twee geliefden;
Dus moet ze een man nemen en een man laten,
Tot de tijd meer gratie ontdekt.
Dit doet Jupiter om te tonen dat gebrek
Schoonheid achtenswaardiger maakt
Als mooie vrouwen schaarser waren,
Zouden ze meer gemind worden

Courtship and music suit with love;
They both are works of passion:
Happy is he whose words can move,
Yet sweet notes help persuasion.
Your words with music then
That they the more may enter:
Bold assaults are fit for men,
That on strange beauty's venter.

Hofmakerij en muziek passen bij de liefde;
Beiden zijn werken van passie:
Gelukkig is hij wiens woorden kunnen ontroeren,
Maar zoete klanken helpen de overtuigingskracht.
Uw woorden dus samen met muziek,
Zodat ze beter kunnen doordringen:
Moedige aanvallen passen bij mannen
Die zich aan vreemde schoonheden wagen.

Faine would I wed
Thomas Campion
Faine would I wed a fair young man,
That day and night could please me:
When my mind or body grieved,
That had the power to case me.
Maids are full of longing thoughts,
That breed a bloodless sickeness:
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Graag zou ik een mooie jongeman huwen,
Die me dag en nacht zou behagen
Die wanneer mijn geest of lichaam treurden
De kracht zou hebben me rustig te maken.
Meisjes zijn vol van verlangende gedachten
Die een bloedeloze ziekte voortbrengen:
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And that oft I hear men say,
Is only cur'd by quickness.

Die — zo hoor ik vaak zeggen —
Enkel kan worden genezen door levendigheid.

Oft I have been woo'd & prai'd,
But never could be moved:
Many for a day or so
I have most dearely loved;
But this foolish mind of mine
Straight loaths the thing resolved.
If to love be sin in me,
That sin is soon absolved.

Vaak ben ik het hof gemaakt en gevraagd,
Maar nooit werd ik bewogen:
Velen heb ik voor een dag of zo
Innig bemind;
Maar die dwaze geest van mij
Walgt onmiddellijk van de dingen die ik besloten heb.
Als liefhebben een zonde is in mij,
Wordt die zonde snel kwijtgescholden.

Sure I think I shall at last
Fly to some holy Order;
When I once am settled there
Then I can fly no farther:
Yet I would not dye a maid,
Because I had a mother.
As 1 was by one brought forth
I would bring forth another.

Ik denk zeker dat ik uiteindelijk
Zal vluchten naar een heilige Orde:
Wanneer ik me daar gevestigd heb
Kan ik niet verder vluchten
Maar ik zou niet sterven als maagd,
omdat ik zelf een moeder had.
Omdat ik door een moeder ben voortgebracht,
Zou ik er zelf een andere voortbrengen.

Old Tom o'Bedlam
Forth from my dark and dismal cell,
Or from the dark abyss of heil,
Mad Tom is come to view the world again,
To see if he can cure his distemper'd bram.

Uit mijn donkere en onaangename cel,
Of uit de donkere afgrond van de hel,
Komt gekke Tom weer naar de wereld kijken,
Om te zien of hij zijn verwarde geest kan genezen.

Fears and cares oppress my soul,
Hark, how the angry furies howl:
Pluto laughs and Proserpine is glad,
To see pure Tom of Bedlam mad.

Angsten en zorgen bedrukken mijn ziel,
Luister hoe de woedende Furiën huilen:
Pluto lacht en Proserpina is verheugd
Die zuivere Tom van Bedlam gek te zien.

Through the world I wander night and day
To find my straggling senses;
In an angry mood I met old Time
With his pentateuch of tenses.

Door de wereld dwaal ik, dag en nacht,
Om mijn verspreide zinnen te vinden;
In een boze bui kwam ik die oude Tijd tegen,
Met zijn pentateuch van tijdsvormen.

When me he spies Away he flies,
For time will stay for no man;
In vain with cries 1 rend the skies,
For pity is not common.

Wanneer hij me in het oog krijgt vliegt hij weg,
Want de tijd zal nooit wachten voor een mens;
Tevergeefs scheur ik de hemelen met mijn geschreeuw,
Want medelijden is niet gebruikelijk.

Cold and comfortless I lie;
Help, help, oh help, or else I die.

Koud en troosteloos lig ik hier;
Help, help, oh help, want anders ga ik dood.

Hark, I hear Apollo's team,
The carman 'gins to whistle,
Chaste Diana bends her bow,
And the baar begins to bristle.

Hoor, ik hoor Apollo's span,
De voerman begint te fluiten,
De kuise Diana spant haar boog,
En het zwijn begint zijn stekels op te zetten.
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Come, Vulcan, with tools and with tackles,
To knock off my troublesome shackles,
Bid Charles make ready his wain
To bring me my senses again.

Kom, Vulcanus, met werktuigen en met gerei,
Om mijn lastige boeien af te slaan,
Beveel Charles zijn wagen klaar te maken
Om me terug bij mijn zinnen te brengen.

Last night I heard the dogstar bark,
Mars met Venus in the dark,
Limping Vulcan beat an iron bar,
And furiously made at the great god of war.

Vorige nacht hoorde ik de Hondsster blaffen,
Mars en Venus in het donker,
De manke Vulcanus sloeg een ijzeren staaf,
En viel woedend de grote god van de oorlog aan.

Mars with his weapon laid about,
Limping Vulcan has got the gout:
His broad homs did hang so in his light,
That he could not see to'aim his blows aright.

Mars viel aan met zijn wapen,
De manke Vulcanus heeft jicht:
Zijn brede hoorns hingen zo in zijn licht
Dat hij niet kon zien hoe hij zijn slagen goed kon richten.

Mercury, the nimble post of heav'n,
Stood still to see the quarrel;
Gorrel-belly'd Bacchus, giant like,
Bestrid a strongbeer barrel;

Mecurius, de lichtvoetige heraut van de hemel,
Stond stil om de ruzie te bekijken,
Dikbuikige Bacchus, als een reus,
Klom op een vat sterk bier;

To me he drank, I did him thank,
But I could drink no cider.
He drank whole butts,
Till he burst his guts,
But mine was never the wider.

Hij klonk op mij, ik bedankte hem,
Maar ik kon geen cider drinken.
Hij dronk hele vaten,
Tot zijn darmen barstten,
Maar de mijne werden niets breder.

Poor Tom is very dry;
A little drink for charity.

Die arme Tom is heel erg droog;
Een kleine slok om de naastenliefde.

Hark, I hear Acteon's hounds,
The huntsman whoops and halloes.
Ringwood, Rockwood, Jowler, Bowman,
All the chase doth follow.

Hoor, ik hoor Actaeons honden,
De jachtsman schreeuwt en roept.
Ringwood, Rockwood, Jowler, Bowman,
Allen volgen ze de jacht.

The man in the moon drinks claret,
Eats powder'd beef, tumip, and carrot,
But a cup of Malaga sack
Will fire the bush at his back.

De man in de maan drinkt bordeaux,
Eet gekruid rundsvlees, raap en wortel,
Maar een glas Malaga sherry
Zal het bosje aan zijn rug doen ontvlammen.

While dancing rests
Thomas Campion
While dancing rests,
fit place to music granting,
Good spells the Fates shall breathe,
all envy daunting,
Kind ears with joy enchanting.
lo, lo, lo, lo, lo Hymen, lo Hymen.

Als de dans even stopt,
en de gepaste plaats aan de muziek verleent,
Zullen de Schikgodinnen goede bezweringen ademen,
en alle naijver ontmoedigen,
En lieve oren met vreugde betoveren.
lo, lo, lo, lo, lo Hymen, lo Hymen.

Like looks, like hearts,
like loves are link'd together.

Gelijkende schoonheid, gelijkende harten,
gelijkende geliefden zijn met elkaar verbonden.
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So must the Fates be pleas'd,
so come they hither,
To make this joy persever.

Zo moeten de Schikgodinnen tevreden zijn,
zo komen ze hierheen,
Om deze vreugde te doen duren.

Love decks the spring,
her buds to th'air exposing:
Such fire here in these bridal breasts reposing,
We leave with charms enclosing.

Liefde tooit de lente,
en toont haar knoppen aan de lucht:
Welk een vuur rust in deze bruidsharten,
We vertrekken en omringen hen met toverspreuken.

Go, happy man
Thomas Campion
Go, happy man, like th'evening star
Whose beams to bridegrooms welcome are.
May neither hag nor friend withstand
The pow'r of thy victorious hand.
Th'uncharmed knights surrender now,
By virtue of thy raised bough.

Ga, gelukkig man, zoals de avondster
Wiens stralen de bruidegom welkom zijn.
Dat noch feeks noch vriend
De kracht van uw overwinnaarshand weerstaan.
De onttoverde ridders geven zich nu over
Door uw geheven boog.

Away enchantments, vanish quite:
No more delay our longing sight.
Tis fruitless to contend with fate,
Who gives us pow'r against your hate.
Brave knights in courtly pomp appear,
For now are you long look'd for here.

Weg, betoveringen, verdwijn geheel:
Stel ons smachtend zien niet langer uit.
Het is nutteloos met het lot te twisten
Dat ons kracht geeft tegenover uw haat.
Koene ridders verschijnen in hoofse luister,
Want nu wordt hier lang naar u gezocht.

Come ashore
Thomas Campion

Come ashore, come, merry mates,
With your nimble heels and pates,
Summon ey'ry man his knights,
Enough honor'd is this night.

Kom aan de wal, kom, vrolijke vrienden,
Met uw vlugge voeten en hoofden,
Dat elke man zijn ridders ontbiedt,
Deze nacht is genoeg geëerd.

Haste aboard, haste now away:
Hymen frowns at your delay.
Hymen doth long nights affect;
Yield him then his due respect.

Haast je aan boord, haast u weg,
Hymen keurt uw uitstel af.
Hymen houdt van lange nachten;
Verleen hem dan het gepaste respect.

Now let your seaborn goddess come,
Quench these lights and make all dumb.
Some sleep; others let her call;
And so good night, good night to all.

Laat nu uw godin komen, geboren uit de zee,
Doof deze lichten en laat iedereen zwijgen.
Sommigen slapen, anderen laten haar roepen
Dus goedenacht, goedenacht aan allen.

The seaborn goddess straight will come,
Quench those lights and make all dumb.
Some sleep; others she will call;
And so good night, good night to all.

De godin, geboren uit de zee, zal dadelijk komen,
Die lichten doven en allen doen zwijgen.
Sommigen slapen; anderen zal ze roepen;
Dus goedenacht, goedenacht aan allen.
Vertaling: Marleen Cré
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La Caccia
Gunter Carlier
Patrick Denecker
Marleen Leicher
Mirella Ruigrok
Elisabeth Schollaert
Bernhard Stilz

trombone
pommer en blokfluit
cornetto en blokfluit
pommer, blokfluit en dulciaan
pommer
pommer en blokfluit

Woensdag 25 augustus 1999, 12 u.

Kapel Elzenveld

La Caccia

In 1995 werd het ensemble La Caccia opgericht om projectmatig programma's samen te
stellen met muziek uit de late Middeleeuwen en de Renaissance. Hierdoor is de samenstelling van het ensemble zowel vocaal als instrumentaal erg wisselend. Het heeft al verschillende programma's verwezenlijkt, onder meer met muziek uit het Montecassinomanuscript en het Aragonese koninkrijk van Napels.
Voor het Festival van Vlaanderen-Antwerpen bracht het ensemble de bundel met vierstemmige chansons van Josquins leerling Benedictus Appenzeller en het programma Vita
et Fortuna met biografische muziek van tijdgenoten van Johannes Ockeghem.
La Caccia diept ook de alta capellabezetting uit.
Dat is de combinatie van riet en koperbia2eis schalmei, pommer, trombone en dulciaan - die
zeer geliefd was aan de hoven en in de steden van
de 15de en de ibde eeuw.
In 1998 werd her ensemble uitgenodigd om deel
te nemen aan enkele concerten in de reeks
Musica Imperialis in Wenen, naar aanleiding van
de viering van de Habsburgse Hofkapel. Ook
andere ensembles doen regelmatig een beroep op
de alta capellagroep van La Caccia. In dat kader
verleenden ze al een paar keer hun medewerking
voor optnimen
Ondertussen verscheen er van La Caccia een eerste cd bij het label Ricercar, die integraal gewijd is
aan de Antwerpse stadsspeellieden van de 16de
eeuw.
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PROGRAMMA
Gioan Maria Tasso (? - ?)
Fantasia quinta sopra la Battaglia
uit: Petrus Phalesius, Bicinia, Antwerpen, 1609

Petrus Phalesius I (ca. 1510-1573/76)
Pavane sur la Bataille
Gaillarde sur la Bataille
uit: Petrus Phalesius, Premier Livre de Danseries,
Leuven, 1571

Clement Janequin (ca. 1485-1558) /
Philippe Verdelot (ca. 1470/80-voor 1552)
La bataille
uit: Tielman Susato, Le dixième livre de chansons,
Antwerpen, 1545

Tielman Susato (ca. 1500-1561/64)
Basse dansen
uit: Het derde musyck boexken, Antwerpen, 1551

Lupus Hellinck (ca. 1496-1541)

Joachim Heller (ca. 1518-ca. 1590)

Nieuwe Almanack ende pronosticatie
uit: Tielman Susato, Het ierste musyck boexken,
Antwerpen, 1557

Divina res est Musica
uit: Lerma, Archivo de la catedral, MS s.s.

Jacobus Clemens non Papa (ca. 1510/151555/56)

Pourquoy mest tu tant ennemi
uit: Tielman Susato, Le second livre de chansons,
Antwerpen, 1544
0 bone Jesu
uit: Tielman Susato, Liber quartus Eccles. cantionem, Antwerpen, 1553

Pierre de Manchicourt (ca. 1510-1564)

Forbons
uit. erma. Archivo de la catedral, MS s.s.

Adrian Willaert (ca. 1490-1562)
Ricercur
uit: Antonio Gardano, Fantasie Recercari, Venezia,
15b9

Tielman Susato
Pavane Si par souffrir
ull. Hel cleildo mucyck ti-diHn, Antwuipon, 1651

Vincenzo Ruffo (ca. 1508-1587)
La Gamba
uit: Capricci in musica, a 3, commoclo de virtuosi,
Milano, 1564

Petrus Phalesius II
Ballo Milanese
uit: Petrus Phalesius, Choreatum Mol/forum,
Antwerpen, 1583

Petrus Phalesius II (ca. 1550-1629)
Allemantle & Sultarcllo Bruynsmarielyri
Allemande & Saltarello Poussinghe
uit: Petrus Phalesius, Uhorearum Molliorum,
Antwerpen, 1583

Philippe Verdelot
Uitiiiii tiliei soapiri
uit: Lerma, Archivo de la catedral, MS s.s.

Tielman Susalu
Orlandus Lassus (1532-1594)
Beatus vir
uit: Petrus Phalesius, Bicinia, Antwerpen, 1609

La Morisqu
uit: Het derde musyck boexken, Antwerpen, !bb/

Orlandus Lassus
Julio da Modena (1498-1561)
Ricercar
uit: Musica Nova, Venezia, 1540

Gloria Patri
uit: Quinque et sex vocibus...liber secundus,
Venezia, 15b5

Petrus Phalesius II (ca. 1550-1629)
Passamezzo d'Anvers
uit: Petrus Phalesius, Liber chorearum mol/forum,
Antwerpen, 1583

Gratis voor kinderen van 6 tot 9 jaar:
Kijkvandijck - Kijkdozen van Wim De Graeve (zie ook p. 36).
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De Antwerpse stadsspeellieden

De 16de eeuw werd Antwerpens Gouden Eeuw dankzij de hoogconjunctuur die de stad
toen kende in handel, nijverheid, kunst en wetenschap. De havenstad werd toen het
belangrijkste stapelhuis van het Westen en talrijke buitenlandse kooplui en bankiers kwamen er zich vestigen, evenals allerlei ambachtslui. De materiële welstand bracht een grote
s. culturele opbloei teweeg en aangemoedigd door het stadsbestuur, kwamen geleerden en
kunstenaars, dus ook musici, zich in de stad vestigen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de profane instrumentale muziek, die het terrein
van de speellieden was, een geweldige opgang kende. De Antwerpse speellieden hadden
zich in het begin van de 16de eeuw verenigd in de gilde van Sint-Job en onderhielden
een eigen kapel in de Sint-Jacobskerk. Op die manier probeerden de instrumentspelers
hun beroepsbelangen te beschermen door middel van allerlei voorschriften, onder andere
over muziekensembles en -onderricht.
In de loop van de 16de eeuw kwamen er ontelbare speellieden toegestroomd naar het
rijke Antwerpen, waar zoveel werkgelegenheid werd geboden. Immers, op elk uur van de
dag waren er bruiloften, feesten en danspartijen aan de gang en overal weerklonken de
tonen van instrumentale en vocale muziek, vermengd met vrolijk geroezemoes, zoals de
Italiaanse auteur Ludovico Guicciardini het in 1567 verwoordde. Bovendien bood de
Antwerpse Sint-Jobsgilde de nodige corporatieve waarborgen voor al wie met muziek zijn
brood moest verdienen. Een kleine geprivilegieerde groep was die van de stadsspeellieden,
die bij wijze van statussymbool, de wethouders begeleidden op hun verplaatsingen. Ook
moesten ze elke avond voor het stadhuis de aftocht of `levée' blazen en die speelbeurt
werd 'het lauweyt van de stadspijpers' genoemd. Verder traden ze op in de kerk en het
stadhuis en daarbuiten bij alle mogelijke gelegenheden, zoals bezoeken van dignitarissen,
Blijde Inkomsten en eedafleggingen, militaire successen voor het regerend vorstenhuis,
vredesverkondigingen, ommegangen en jaarmarkten, enzovoort.
In de 16de eeuw bestond het korps van de Antwerpse stadspijpers doorgaans uit vijf man
en waren de bespeelde instrumenten onder andere schalmei, kromhoorn en trombone.
Binnen werden ook wel zachte instrumenten gebruikt, zoals blokfluiten en strijkers, onder
andere bij de tafelmuzieken in het stadhuis. De instrumentale bezetting was willekeurig,
maar die van drie rietblazers en een trombone was toen de meest gebruikelijke voor de
buitendiensten. Wat stond er zoal op het repertoire van die stedelijke muzikanten, want
in de overgeleverde bronnen wordt hoogstens van `motettekens' en liedekens' gesproken?
Het antwoord is zeer eenvoudig: de (stads)speellieden vertolkten alles wat hun onder de
hand viel en paste voor de gelegenheid! Dat blijkt uit de titels van de gedrukte meerstemmige liedboeken, waarin men regelmatig kan lezen: "seer lustich om singen ende speelen
op diversche instrumenten" of "accommodées aussi bien â la voix comme á tous instruments musicaux". Het ligt dus voor de hand dat het vocale repertoire ook gebruikt werd
voor gemengd vocaal-instrumentale bezettingen, maar ook voor louter instrumentaal spel.
Men mag verder aannemen dat in de eerste plaats de onmiddellijk beschikbare publicaties
van de lokale muziekpersen werden gebruikt.
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Tegen 1540 bereikte de 'vermaerde koopmansstadt Antwerpen' het toppunt van haar economische en culturele bloei. Inmiddels was ze uitgegroeid tot één van de belangrijkste
West-Europese centra voor de muziekdruk, waar de beroemdste componisten hun werken
lieten drukken. In 1542 gaven Jehan Buys en Henry Loys als eersten in de Nederlanden
een drukwerk met meerstemmige muziek uit: Des chansons et quattre parties , composez par
M. Benedictus. Hun uitgeverij 'In het Schaakspel' was in de Kammenstraat gelegen, waar
toen de meeste Antwerpse drukkers en boekverkopers waren gevestigd.
Tielman Susato uit Keulen, die in Antwerpen als muziekkopiist startte, was zo goed als de
eerste Nederlandse muziekuitgever die de nieuwe techniek met beweegbare noottypes toepaste. Misschien had hij daarvoor zijn inspiratie gezocht in een verzameling van 1540,
waarin hij zelf zijn eerste compositie had weten te plaatsen en die onder de titel
Selectissimae cantiones in Augsburg gepubliceerd werd door Melchior Kriesstein. Susato gaf
onder meer een twintigtal chansonbundels uit, waarvan de eerste tien in amper twee jaar
tijd. Met de bedoeling om "de hemelsche konst der musycken in onser nederlantscher
moedertalen oock in 't licht te brengen", publiceerde hij in 1551 Het ierste musyck boexken en Het tweetste mus yck boexken. De inhoud bestaat grotendeels uit anonieme vierstemmige liederen op Vlaamse teksten.
In 1531 had Susato het tot stadspijper van Antwerpen gebracht en zijn winkelhuis op de
Stadswaag heette dan ook zeer toepasselijk 'In den kromhoorn'. Zijn dansboekje, Het
derde mus yck boexken van 1551, wordt over het algemeen als representatief beschouwd
voor het profane repertoire van de Antwerpse stadsspeellieden. Deze werden immers buiten de stadsdienst ook nog door de burgers gevraagd om te spelen op ontelbare bruiloften,
banketten, danspartijen, enzovoort, waarvoor de in Antwerpen uitgegeven dansmuziek
uitstekend geschikt was. Susato's derde muziekboekje bevat instrumentale dansen in een
vierstemmige bewerking, waaronder basse dansen, pavanes en gaillardes.
In 1581 verhuisde Petrus Phalesius junior van Leuven naar Antwerpen en installeerde
zich in De Roode Leeuw' in de Kammenstraat. Samen met de drukker Jan Bellerus begon
hij aan een reeks muziekuitgaven, met de bedoeling om de Italiaanse polyfonie bij ons te
verspreiden. Maar Phalesius schonk ook aandacht aan de instrumentale muziek en in
1583 rolde het Antwerps dansboek Liber charearum molliorum oftewel Recueil de danseries
van zijn persen.
Godelieve Spiessens
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Capella Currende en Currende Consort
Erik Van Nevel

dirigent

Woensdag 25 augustus 1999, 20 u.
Sint-Augustinuskerk

Capella Currende
Hugo Naessens
Tore Denys
Job Boswinkel

altsolo
tenorsolo
bassolo

An Meeuwsen
Ann Engels
Gertie Lindemans
Marina Smolders
Nele Minten
Godfried Van de Vyvere
Wilfried Reneman
Hugo Naessens
Tore Denys
Lode Somers
Wouter Bossaer
Gunter Claessens
Job Boswinkel
Paul Mertens
Walter Van der Ven
Joachim Brackx

sopraan
sopraan
sopraan
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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 GrootBrittannië, 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
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van de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal. Met Currende en met de
Capella Sancti Michaelis nam hij cd's op die veel lof oogstten vanwege de internationale
muziekpers. Het gaat om platen met werk van Giacomo Carissimi, Orlandus Lassus, Peter
Philips, Heinrich Schtz, Giaches de Wert, Girolamo Frescobaldi, Domenico Scarlatti en
de familie Bach. Voorts nam Erik Van Nevel een uitgebreid overzicht van de Vlaamse
polyfonisten op. Het beslaat niet minder dan tien cd's.
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.
Hij werd uitgenodigd naar Ljubljana in Slovenië om tijdens het Internationaal Koorsymposium van 1995 een workshop over de interpretatie van vocale muziek te leiden. In
1996 werd hij gevraagd als jurylid op te treden van de Internationale Koorwedstrijd in
Malta en in Athene was hij te gast met een concert rond 17de-eeuwse kerstmuziek. In
mei 1998 dirigeerde Van Nevel in Jeruzalem het orkest Israel Camerata in een barokprogramma. (zie ook interview p. 22)
Capella Currende en Currende Consort

Het is precies 25 jaar geleden dat Erik Van Nevel het vocaal ensemble Capella Currende
oprichtte. De leden van het koor zijn met zorg gekozen. De bezetting wisselt naargelang
de eisen van de stijl waartoe een werk behoort. Een doordachte uitvoeringspraktijk en
een levendige voordracht vormen het waarmerk van het ensemble. Sinds 1994 zijn Erik
Van Nevel en de Capella Currende Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen en dit jaar is
daar ook nog eens de onderscheiding Ster van het Festival van Vlaanderen bij gekomen.
Het repertoire van de Capella Currende omvat de 16de-eeuwse polyfonie, de barok en de
klassieke koorliteratuur. Van Nevel voelt ook een uitgesproken affiniteit met de grillige
17de eeuw. Verder promoten hij en zijn ensemble de wondermooie, maar helaas te weinig
bekende muziek van de Vlaamse polyfonisten. Door een boeiende en originele programmering weet het ensemble deze oude muziek nieuw leven in te blazen.
Het internationale niveau van de Capella Currende blijkt uit opnamen voor de VRT, de
NOS, WDR en France Musique en uit concertreizen doorheen Italië, Duitsland, Japan,
Zweden, Nederland, Frankrijk, Italië, Slovenië, Kroatië, Israël, Spanje, Portugal en
Taiwan.
Behalve het eigen barokorkest Concerto Currende doen ook andere orkesten regelmatig
een beroep op de Capella Currende: denken we maar aan de samenwerking met Anima
Eterna onder leiding van Jos Van Immerseel, La Petite Bande onder leiding van Sigiswald
Kuijken, Concerto Kiiln onder leiding van René Jacobs, Concerto '91 Amsterdam en Il

/66 woensdag 25 augustus 1999

Laus Polyphoniae

Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini.
Een uitgebreide discografie onderstreept deze uitstraling. Onder het label Accent werden
opnamen gerealiseerd met onder meer muziek van Orlandus Lassus, Peter Philips, oratoria
van Giacomo Carissimi, motetten van Heinrich SchQtz, groots koorwerk van Domenico
Scarlatti, de meesterlijke Musica Religiosa van Giaches de Wert en indrukwekkende
muziek van Giovanni Gabrieli, Adriaan Willaert en Joan Cererols. Bij het label Eufoda
verschenen opnamen met muziek van Orlandus Lassus, Passiontide in Pol yphony, Johannes
Le Fébure, Brussels Baroque Music en de Membra Jesu Nostri van Dietrich Buxtehude. Dit
jaar realiseerde Currende voor Radio 3 de cd Music for Sir Anthony.
In solistische bezetting treedt het ensemble op als het Currende Consort. Afhankelijk van
het programma en de stilistische noden worden de vocale solisten bijgestaan door een uitgebreide continuogroep of een renaissance-instrumentarium.
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PROGRAMMA
Luca Marenzio (1553/54-1599)
Alma redemptoris Mater a 4 e 8
uit: Roma, Conservatorio di Musica S Cecilia, MS
Peter Philips (1560/61-1628)
Alma redemptoris Mater a 5
uit: Cantiones sacrae, pro praecipuis festis totius anni et communi sanctorum, 5vv, Antwerpen, 1612
Luca Marenzio
Intonatio pro organo in C
uit: Motectorum pro festis totius anni cum Communi Sactorum, 4vv, Venezia, 1585
Peter Philips
Alma redemptoris Mater a 8
uit: Cantiones Sacrae, 8 vv, Antwerpen, 1613
Luca Marenzio
Salve Regina a 5
uit . Sacrae Cantiones 5,6,7 vocibus modulandae, Venezia, 1616
Peter Philips
Salve Regina a 8
uit: Cantiones Sacrae, 8 vv, Antwerpen, 1613
Luca Marenzio
Sancta Maria a 4
uit: Motectorum pro testis tolius anni cum Communi Sactorum, 4vv, Venezia, 1585
Peter Philips
Beata Dei Genitrix
uit: Cantiones Sacrae, 8 vv, Antwerpen, 1613

PAUZE
Luca Marenzio
Lamentabatur Jacob a 12
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS
Caeciliam cantate a 5
Domine ne in furore tuo a 7
uit: Sacrae Cantiones 5,6,7 vocibus modulandae, Venezia, 1616
lniguos odio habui a 8
uit: Promptuarii musici ..., Strasbourg, 1611
Et respicientes a 4
uit: Motectorum pro festis totius anni cum Communi Sactorum, 4vv, Venezia, 1585
Exsurgat Deus a 8
uit: Promptuarii musici ..., Strasbourg, 1611
Super flumina Babylonis a 12
uit: MCinster, Bisch&liches Priesterseminar, MS
168 iwoensdag 25 augustus 1999
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Ave Virgo & In memoriam Luca Marenzio (+ 1599)

Wie aan Luca Marenzio denkt, denkt uiteraard in de eerste plaats aan één van de belangrijkste madrigalisten uit het laatste kwart van de 16de eeuw (zie ook p. 217). Men vergeet
echter vaak dat hij, naast een bundel Madrigali Spirituali uit 1584, nog verscheidene verzamelingen geestelijke muziek uitgaf. Enkel het eerste boek vierstemmige Motecta pro festis
totius anni cum Communi Sactorum, dat werd gepubliceerd in 1585 en later nog vier herdrukken kende, is bewaard gebleven. Een tweede bundel uit 1592, een boek zesstemmige
completen en antifonen uit 1595 en een postume verzameling twaalfstemmige motetten
uit 1614 gingen jammer genoeg verloren. Na zijn dood, in 1616, gaf de Venetiaanse
drukker Ricciardo Amadino de bundel Sacrae Cantiones 5, 6, 7 vocibus modulandae, cum
inferna parte pro organo uit, die hoofdzakelijk vroege composities bevat. Tenslotte zijn er
nog enkele motetten die in gedrukte anthologieën of in manuscript bewaard gebleven
zijn, alles samen een tachtigtal composities, op teksten die aan psalmen en antifonen eerder dan missen - ontleend zijn en in de eerste plaats een grote afwisseling aan expressieve en aanschouwelijke kenmerken bevatten. Marenzio's opvatting was dus fundamenteel die van een componist die denkt en voelt als een madrigalist, maar die zich aan de
gangbare contrareformatorische kerkelijke stijl goed wist aan te passen.
Musicologen die hebben gepoogd om op een muzikaal stilistische basis Marenzio als leerling van de Bresciaanse kapelmeester Giovanni Contino te beschouwen, zijn tot de conclusie moeten komen dat deze laatste helemaal geen invloed op de jonge musicus heeft
uitgeoefend. Contino zou voor Marenzio dus minder als leraar dan als contactpersoon tussengekomen zijn, bijvoorbeeld aan het hof van Mantua. In zijn geestelijke composities is
Marenzio immers volledig Romeins. Hij zet de polyfone traditie van Palestrina en diens
leerlingen, vooral van Francesco Soriano, gewoon voort. Dit is onder meer hoorbaar in de
algemene structuur en in de compacte sonoriteit van zijn motetten.
Volgens Giovanni Maria Piccioni, die de bundel Sacrae Cantiones in 1616 compileerde en
uitgaf, schreef Marenzio zijn motetten 'in ipso juventutis flore adhuc ephebus'. Hij was
dus jonger dan twintig jaar - cephebus' refereert immers naar een jongeman van zestien tot
twintig jaar - waardoor die composities gedateerd kunnen worden in de periode 15701575. Hoewel Piccioni verder ook beweert dat de motetten 'in patria' werden gecomponeerd - in Coccaglio bij Brescia - kan men aannemen dat Marenzio ze pas schreef nadat
hij bij kardinaal Madruzzo in dienst genomen was, aangezien twee van de negen motetten
aan de Heilige Cecilia Caeciliam cantate a 5 en één aan paus Martinus, beide Romeinse
martelaars, zijn opgedragen. Het vijfstemmig Salve Regina vertoont bovendien al een uitmuntende beheersing van de techniek van het imiterend contrapunt in de beste
Romeinse traditie. Dat de bundel niettegenstaande dit alles toch in Marenzio's jonge
jaren werd gecomponeerd, merkt men in de soms nogal gewrongen behandeling van dissonanten en het occasionele gebruik van verboden parallelle intervallen.
De opdracht van Marenzio's bundel Motectorum pro festis totius anni ... aan Scipione
Gonzaga, de patriarch van Jeruzalem, toekomstig kardinaal en vriend van kardinaal Luigi
d'Este, de beschermheer van Marenzio, is gedateerd op 24 januari 1585. Het zal wellicht

Laus Polyphoniae

woensdag 25 augustus 1999 /69

geen toeval zijn dat Marenzio een jaar later door Scipione Gonzaga zelf werd gecontacteerd om zich kandidaat te stellen voor de post van kapelmeester aan het hof van de
Gonzaga's in Mantua, nadat Francesco Soriano had besloten om naar Rome terug te
keren. De componist werd dan wel uitgenodigd om de functie te bekleden, maar het
bedrag dat hij als loon eiste, lag veel te hoog voor het Mantuaanse hof. Wat er ook van
zij, het jaar tussen april 1584 en april 1585 was één van de meest productieve jaren van
de componist: hij publiceerde zes bundels, waarvan de vijfde de verzameling motetten
was. Voorzien voor de liturgie van het hele jaar, passen deze motetten best binnen het
proprium van de tweede vesperdiensten van belangrijke feesten. In vergelijking met
Marenzio's oudere motetten en met zijn profane werken uit datzelfde jaar, zijn de motetten van 1585 in een meer bondige, essentiële, haast objectieve stijl gezet, waarbij subtiele
ritmische effecten worden gebruikt om de betekenis van bepaalde woorden duidelijk in
muziek te vertalen. Marenzio blijft dus trouw aan zijn muzikaal credo, waarbij de zetting
een 'precieze imitatie van de woorden' moest zijn. Het paasmotet Et respicientes a 4
behoort tot één van de hoogtepunten van de bundel. Het Alleluia aan het slot ervan
heeft ongetwijfeld Monteverdi geïnspireerd toen deze de instrumentale ritornelli voor zijn
Mantuaanse opera Orfeo in 1607 componeerde.
De meeste geestelijke composities van Marenzio die ons in handschriftelijke anthologieën
zijn overgeleverd, zijn twee- of driekorige werken. Zijn oudste meerkorige werken volgen
nog de traditie van het altemeren der koren in elk van de secties, terwijl de latere composities eerder bij de Venetiaanse stijl aansluiten, waarbij de verschillende koren elkaar zeer
snel van zin tot zin of van woord tot woord afwisselen.
Peter Philips was eenentwintig of tweeëntwintig jaar oud toen hij `pour la foy Catholique'
in 1582 uit Engeland naar Brussel vluchtte. Hij bleef toen echter niet lang in de Spaanse
Nederlanden, maar reisde door naar Italië, waar hij drie jaar lang in Rome verbleef. Pas
na kortere bezoeken aan Genua, Madrid en Parijs, vestigde hij zich in 1589 in Brussel.
Een jaar later vinden we hem in Antwerpen, maar in 1597 werd hij hoforganist van
Albrecht en Isabella in Brussel, een positie die hij tot aan zijn dood in 1628 zou behouden. Verder stond Philips als madrigalist sterk onder de invloed van Marenzio, terwijl zijn
motetten niettegenstaande hun grote verscheidenheid in compositietechnieken en stijlen
ook duidelijk aansluiten bij de Romeinse traditie van Palestrina en Nanino.
Philips' eerste bundel vijfstemmige Cantiones Sacrae, pro praecipuis festis totius anni,
gedrukt in Antwerpen in 1612, en vijf jaar later hetdnikt met een basso continuo-partij,
bevat een brede waaier aan compositorische technieken. De bundel, waartoe het vijfstemmig mariaal antifoon Alma redemptoris Mater behoort, bevat nog een paar oudere composities gebaseerd op een `cantus firmus'. Andere motetten zijn in levendige madrigaalstij1
gezet, of gebruiken de canontechniek. De 69 motetten uit de verzameling waren opgedragen aan de Heilige Maagd en zijn volgens de liturgische kalender geordend, iets wat in
zijn latere bundels niet meer het geval zou zijn. De teksten zijn meestal aan het Breviarium
ontleend, terwijl zeer zelden vrij gekozen verzen uit het Psalterium werden getoonzet.
Hiermee bewees Philips zijn uiterst strikte opvatting over het toepassen van de precepten
van het Concilie van Trente.
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In zijn volgende boek, de achtstemmige Cantiones Sacrae uit 1613, sluit Philips helemaal
bij de Romeinse traditie aan, waarbij hij in zijn dubbelkorige motetten - waaronder de
drie mariale antifonen Alma redemptoris Mater, Salve Regina en Beata Dei Genitrix - de
voorkeur geeft aan een meer homofone meerstemmige textuur en aldus stilistisch dicht bij
de dubbelkorige motetten van Marenzio aansluit. Het programma van vanavond, grotendeels op mariale teksten, legt perfect het verband tussen het geestelijke muziekleven in de
Zuidelijke Nederlanden, via een in Brussel gevestigde Engelsman, en de herdenking van
Marenzio's overlijden. De stilistische relatie in de muziek van beide componisten is
bovendien bijzonder opvallend.
Marc Vanscheeuwijck

Laus Polyphoniae

woensdag 25 augustus 1999

171

Alma redemptoris Mater
Alma redemptoris Mater
Quae pervia caeli porta manes
et stella mans, sucuure cadenti
surgere qui curat populo:
Tu, quae genuisti, natura mirante,
tuum sanctum genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore, sumens illud ave,
peccatorum miserere.

Milde Moeder van de Verlosser,
gij die altijd open toegangspoort des hemels zijt
en ster der zee, komt het volk te hulp
dat uit zijn zondeval poogt op te staan.
Gij die tot de verbazing van geheel de natuur
uw heilige Schepper hebt voortgebracht
en maagd waart vóór en na,
gij die uit Gabriels mond het Ave mocht vernemen,
heb medelijden met de zondaars.

Salve Regina
Salve Regina, mater misericordiae:
Vita dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
0 clemens, 0 pia, 0 dulcis Virgo Maria.

Gegroet Vorstinne, moeder van erbarrning,
ons leven, onze zoetheid, 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 erbarrning, keer die naar ons toe.
En Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot,
toon hem na de ballingschap.
0 milde, o liefderijke, o zoete Maagd Maria.

Sancta Maria
Sancta Maria,
Succurre miseris,
J uva pusillanimes,
Refove debiles:
Ora pro populo,
Interveni pro clero,
Intercede pro devoto
Femineo sexu:
Sentiant omnes tuum juvamen,
Quicumque celebrant
Tuam sanctam festivitatem.

Heilige Maria
Kom de ongelukkigen ter hulp,
Help de moedelozen
Bemoedig de zwakken,
Bid voor het volk,
Wees de voorspreekster van de clerus,
Sta borg voor
de gelovige vrouwen.
Mogen allen uw behulpzaamheid ervaren,
al degenen die uw
heilige feestdag vieren.

Beata Dei Genitrix
Beata Dei Genitrix Maria
Cuius viscera intacta permanent:
Hodie gefluit Salvatorem saeculi.
Beata quae credidit:
Quoniam perfecta sunt omnia,
Quae dicta sunt ei a Domino.
Hodie gefluit Salvatorem saeculi.

/72 iwoensdag 25 augustus 1999

De gelukzalige Moeder Gods,
Wier schoot ongerept is gebleven,
Heden heeft zij de Redder van de wereld gebaard.
Gelukzalig zij die geloofd heeft,
Dat alles is volbracht,
Wat de Heer aan haar heeft voorspeld.
Heden heeft zij de Redder van de wereld gebaard.
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Lamentabatur Jacob
Lamentabatur Jacob de duobus filiis suis.
Heu me dolens de Joseph perditu,
Quem ferra pessima et bestia crudelis devoravit,
et tristis nimis de Benjamin in Egypto cum fratribus
suis,
ducto pro alimoniis,
et prostemens se vehementer
cum lacrimis pronus in terra adorans dicebat:
Praecor caelestem, et omnipotentem regem
ut me dolentem nimium faciat eos cemere.

Jacob weeklaagde over zijn twee zonen:
"Wee mij die treur om het verlies van Joseph,
Die een doorslecht wild dier, een wreedaardig beest
heeft verslonden,
En bedroefd is mijn ziel om Benjamin in Egypte met
zijn broeders.
Honger dreef hem daarheen."
Hij wierp zich met geweld ter aarde neder,
En onder tranen, neerliggend op de grond, sprak hij al
biddend:
"Ik smeek de hemelse en almachtige koning,
Dat hij me in mijn grote smart mijn zonen laat aanschouwen."

Caeciliam cantate
Caeciliam cantate, pii,
Cantate pudici
Carmine, non modulis,
Carminibusque favent organa:
Caeciliam resolvent stridulaeque
Carmoenae suavia delectant
Mirificaeque juvant
Dulcis modulamina vocis.

Bezingt Caecilia, gelovigen,
Bezingt haar, kinderen,
Met een lied, niet louter met melodie.
Het orgel past goed bij liederen,
Het laat Caecilia openbloeien en geniet
Van de strelingen, van de kristalheldere zang.
Ook vindt het zijn genot
In de harmonische klanken van de wonderzoete stem.

Domine, ne in furore
Domme, ne in furore tuo arguas me,
neque in ira tua corripias me.
Quoniam sagittae tuae infixae sunt mihi:
et confirmasti super me manum tuam.
Non est sanitas in came mea a facie irae tuae:
non est pax ossibus meis a facie peccatorum meorum.
Miser factus sum, et curvatus sum usque in finem:
tota die contristatus ingrediebar.

Heer, veroordeel me niet in uw gramschap,
En tuchtig me niet in uw woede.
Uw pijlen hebben zich vastgebeten in mij,
En uw hand houdt me stevig omkneld.
Voor het aanschijn van uw woede is mijn vlees krachteloos,
Mijn gebeente kent geen rust in het aanschijn van
mijn zonden.
Rampzalig ben ik en ik ga gebogen dag aan dag.
Vol droefheid schreed ik dagenlang.

Cor meum conturbatum est, dereliquit me virtus mea:
et lumen oculorum meorum, et ipsum non est mecum.
Ne derelinquas me, deus meus: ne discesseris a me.
Intende in adjutorium meum, Domme, Deus salutis
meae.

Mijn hart is ontsteld, mijn kracht heeft me totaal verlaten,
Zelfs het licht van mijn ogen is niet langer met mij.
Verlaat me niet, mijn God ; laat me niet in de steek.
Kom me ter hulp, Heer, God van mijn heil.

Iniquos odio habui
Iniquos odio habui,
Et legem tuam dilexi.
Adiutor et susceptor meus es tu:
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En uw gebod heb ik bemind.
Mijn helper en beschermer zijt gij:
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Et in verbum tuum semper speravi.
Declinate a me maligni:
Et scrutabor mandata Dei mei.
Suscipe me secundum eloquium tuum
Et vivam:
Et non confundas me ab exspectatione mea.
Adiuva me, et salvus ero.

Op uw woord heb ik altijd mijn hoop gevestigd.
Gaat weg van mij, boosaardigen !
Ik zal de geboden van mijn God onderhouden.
Neem me in bescherming krachtens uw belofte
En ik zal leven.
Stel mijn verwachting niet teleur.
Help mij en ik zal veilig wezen.

Et respicientes viderunt
Et respicientes viderunt
Revolutum lapidem:
Erat quippe magnus valde.

Zij keken toe en zagen
Dat de steen weggewenteld was.
Nochtans was hij zeer groot.

Alleluia.

Alleluia.

Exsurgat Deus
Exsurgat Deus, et dissipentur inimici eius:
Et fugiant qui oderunt eum a facie eius.
Sicut deficit fumus deficiant:
Sicut fluit cera a facie ignis,
Sic pereant peccatores a facie Dei.
Et justi epulentur et exsultent in conspectu Dei,
Et delectentur in laetitia.
Cantate Deo, psalmum dicite nomini eius:
Iter facite ei, qui ascendit super occasum:
Dominus nomen illi.

God moge zich verheffen en zijn vijanden zullen uiteenstuiven.
Voor zijn aanschijn mogen zij die mij haten op de
vlucht slaan.
Zoals een wolk zich oplost, zo mogen zij tot niets vergaan;
Zoals was wegsmelt voor de gloed van het vuur,
Zo mogen de zondaars vernietigd worden voor het aanschijn van God.
Maar dat de rechtvaardigen verzadigd worden en juichen onder de ogen van God,
En zich verheugen vol blijdschap.
Zingt voor God, spreekt psalmen voor zijn naam.
Effen de baan voor hem die rijdt op de wolken.
Heer is zijn naam.

Super flumina Babylonis
Super flumina Babylonis
Illic sedimus et flevimus:
Cum recordaremur tui Sion:
In salicibus medio eius
Suspendimus organa nostra.
Quia illic interogaverunt nos,
Verba cantionum:
Et qui abduxerunt nos
Hymnum cantate nobis
De canticis Sion.
Quomodo cantabimus canticum Domini
In terra aliena?
Si oblitus fuero tui Jerusalem,
Oblivioni detur dextera mea.
Adhaereat lingua mea faucibus meis,
Si non meminero tui:
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Aan de stromen van Babylon
Zaten wij neer en weenden
Wanneer wij dachten aan u, Sion.
Aan de wilgen rondom
Hebben wij onze harpen opgehangen,
Want men vroeg ons:
"Zingt uw liederen."
Zij die ons hebben weggevoerd, zegden:
"Zingt een hymne voor ons
Uit de liederen van Sion."
Hoe kunnen wij een lied zingen van de Heer
In een vreemd land?
Als ik u, Jeruzalem, zal vergeten,
Dan moge mijn rechterhand vervreemden van mij,
Mijn tong moge vastkleven in mijn keel,
Als ik u niet blijf gedenken,
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Si non proposuero Jerusalem
In principio laetitiae meae.
Memor esto, Domme, filiorum Edom,
In die Jerusalem.

Als Jeruzalem voor mij niet is
De oorzaak van mijn blijdschap.
Gedenk, Heer, de kinderen van Edom
Op de dag van Jeruzalem.
Vertaling: Jan Gijsel
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Catherine Bott & Richard Egarr
Catherine Bott
Richard Egarr

sopraan
klavecimbel

Donderdag 26 augustus 1999, 12 u.
Kapel Elzenveld

Met de steun van t.
The British Council

,, British
g'2:2%Council

Catherine Bott

Al zeer vroeg was het voor Catherine Bott duidelijk dat oude muziek centraal zou staan in
haar leven. Ze begon er ook haar artistieke loopbaan mee en is nu een van de markantste
vertolksters op het gebied van de vocale barokmuziek. Vandaar dat ze op meer dan zestig
cd's te beluisteren is. Met haar eerste solo-opname was het al meteen raak: in 1988 verscheen bij Decca een recital van 17de-eeuwse virtuoze Italiaanse aria's, dat uitbundig
werd geprezen. Daarop volgde een verzameling Mad Songs and Scenes from the Restoration
Theatre. In 1995 ging ze aan de slag voor een recital met liederen van Henry Purcell, dat
uitkwam onder de veelzeggende titel Sweeter than Roses. Haar meest recente Decca-opname kreeg een gelijkaardige titel mee: Sweet is the Song.
Ook andere opnamen van belang spreken voor haar reputatie. Met Stephen Cleobury en
het Choir of King's College uit Cambridge heeft Catherine Bott Bachs Johannes Passion
op cd gezet. Monteverdi's Mariavespers van 1610 en Orfeo horen eveneens tot haar repertoire op cd. Haar vertolkingen van de titelrol in Blows Venus and Adonis, onder leiding
van Philip Pickett, en van die in Purcells Dido and Aeneas, onder leiding van
Christopher Hogwood, worden nog steeds als referenties beschouwd. Haar rol van
Herodiade Figlia in Stradella's San Giovanni Battista, onder leiding van Marc Minkowski,
heeft er zeker voor een groot deel toe geleid dat deze opname werd bekroond met een
Gramophone Award. Verder heeft ze ook meegewerkt aan de opnamen van Purcells The
Fairy Queen, onder leiding van Ton Koopman, en heeft ze de rol van Drusilla in
Monteverdi's L'Incoronazione di Poppaea neergezet onder leiding van Sir John Eliot
Gardiner.
Haar tegelijk zuivere en sensuele stijl, die tenslotte haar waarmerk is, laat Catherine Bott
bovendien toe overtuigende uitvoeringen van het latere repertoire te verzorgen. Op dat
vlak heeft ze ook een hele reeks cd's opgenomen, denken we maar aan Faurés Requiem,
onder leiding van John Eliot Gardiner, Vaughan Williams' Sinfonia Antartica en Nielsens
derde symfonie met Bryden Thomson en het Royal Scottish Orchestra, Michael Torke's
Four Proverbs, Nikolai Komdorfs Hymn III met Alexander Lazarev en het BBC Symphony
Orchestra en Michael Nymans Noises, Sounds and Sweet Airs. De BBC Radio 3 kon voor
heel wat opnamen op haar stem rekenen, onder meer voor een aantal recitalprogramma's
die met veel zorg werden samengesteld.
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Concerttournees brengen haar de hele wereld rond. Catherine Bott heeft reeds contracten
ondertekend voor tournees in Japan, aria's van Hkidel met het Australian Brandenburg
Orchestra in Sydney, uitvoeringen en opnamen met de American Bach Soloists in
California en een British Council-tournee in Zuid-Amerika. Maar ook in Europa zal ze te
horen en te zien zijn, want ze werd geëngageerd voor uitvoeringen van Carissimi op de
Salzburger Festspiele en voor de belangrijkste sopraanpartij in Berio's Laborintus II met het
Residentie Orkest in Den Haag. Daarnaast inpireerden haar solo-opnamen organisatoren
uit verschillende Europese landen tot uitnodigingen voor liedrecitals.
Dit seizoen heeft Catherine Bott een omvangrijk programma: recitals in Nederland,
België, Oostenrijk, Zweden, op het Spitalfields Festival en talrijke concerten die de BBC
rechtstreeks uitzendt, zoals een Proms Chamber Concert. Verder brengt ze in de Royal
Festival Hall Bachs H-moll Messe ten gehore met Mark Elder en het London Philharmonic Orchestra, Die Schtipfung op het English Haydn Festival, Mahlers Das Klagende Lied
met het Royal Philharmonic Orchestra, en Handels Dixit Dominus en Silete venti met het
National Orchestra of Wales. Vervolgens zal ze opnieuw de wijde wereld intrekken voor
een tournee doorheen Europa en het Midden-Oosten met het European Union Baroque
Orchestra en het Philharmonia Orchestra.
Richard Egarr

Richard Egarr werd in 1963 in Lincoln, Engeland geboren. Hij begon zijn muziekopleiding in het koor van York Minster en werd reeds op zijn dertiende toegelaten tot de studie piano en orgel aan de Chetham's School of Music in Manchester. Drie jaar later
beëindigde hij deze studie met onderscheiding. In 1982 werd hij toegelaten tot Clare
College Cambridge om zich verder te bekwamen in het orgelspel en de muziekwetenschap. Hier startte hij zijn klavecimbelstudie, die hij na 1986 voortzette bij David Roblou
aan de Guildhall School of Music in Londen. Dankzij een beurs van de Nederlandse overheid kon hij daarna bij Gustav Leonhardt in Amsterdam in de leer gaan. In 1988 won hij
de eerste prijs van het internationale Carl Philipp Emanuel Bach pianoforte- en klavecimbelconcours in Hamburg.
Richard Egarrs discografie is haast onuitputtelijk. Als solist nam hij werken van Frescobaldi op, de eerste integrale uitvoering van Johann Jakob Froberger, Louis Couperin, klavecimbelmuziek uit Engeland van Locke, Blow, PurLell en Draghi, sonates voor viool,
blokfluit en gamba van Handel, klavecimbelconcerti van Wilhelm Friedemann Bach en
populaire werken van Johann Sebastian Bach. Dit jaar volgen nog cd's met werk van
Rebel en Pandolfi, in samenwerking met onder anderen de violist Andrew Manze.
Daarnaast heeft Richard Egarr zich ontwikkeld tot een veelzijdig dirigent. Zo leidde hij
opera's en oratoria in Cambridge, waaronder de Mattheus Passion in King's College tijdens
het Bachjaar 1985 en John Taverners Ikon of light op verzoek van de componist in Dartington. In 1998 dirigeerde hij een bijzondere productie rond een barokcircus met de
groep Rasposo voor het festival Ile de France en het Parijse conservatorium. Het volgende
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seizoen leidt Egarr zijn eigen ensemble, de Academy of the Begijnhof, in Bachs Hohe
Messe en Handels Messiah. Hij is ook gevraagd als gastdirigent van The Hanover Band in
vijf Bach-programma's.
Richard Egarr is ook een veelgevraagd begeleider van artiesten zoals Catherine Bott,
Emma Kirkby, Suzie le Blanc, Philip Pickett, Andrew Manze, Jaap ter Linden en Sarah
Cunningham. Hij bespeelt de meest uiteenlopende soorten toetsinstrumenten, van 15deeeuwse orgelintabulaties met het New London Consort tot Mendelssohn en Schumann
op een Rosenberger piano uit 1840 en zelfs moderne vleugel in 20ste-eeuws repertoire.
Tot 1995 was hij de vaste klavecinist van het ensemble London Baroque. Hij gaf concerten in het Musikverein in Wenen, de Philharmonie in Berlijn en de Wigmore Hall in
Londen, op de belangrijkste oude muziekfestivals en podia in Europa, alsook in de
Verenigde Staten en Japan.
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PROGRAMMA
Giulio Caccini (ca. 1545-1618)
Amarilli mia bella
Sfogava con le stelle
mirando ii cielo
uit: Le Nuove Musiche, Firenze, 1602
Francesca Caccini (1587-1640)
0 che nuovo stupor
Chiome belle
uit: 11 primo libro delle musiche, Firenze, 1618
Girolamo Frescobaldi (1583-1640)
Toccata Settima
Canzon Terza
uit: 11 secondo libro di toccate, canzone, versi d'hinni, Magnificat, gagliarde, correnti et altre partite
d'intavolatura di cimbalo et organo, Roma, 1627
Aria di Romanesca
Sonetto spirituale: Maddalena alla croce
Se l'aura spira
uit: Primo libro d'Arie musicali per cantarsi, Firenze, 1630
Claudio Monteverdi (1567-1643)
Exulta filia Sion
uit: Concerti sacri
quarta raccolta, Venezia, 1629
Michelangelo Rossi (1601/02-1656)
Toccata Settima
uit: Toccate e correnti, Roma, 1640?
Barbara Strozzi (1619-ca. 1644)
Lamento: Lagrime mie
uit: Diporti di Euterpe, overo Cantate e ariette a voce soja, opus 7, Venezia, 1659

Gratis voor kinderen van 6 tot 12 jaar: Zonzo (zie ook p. 37).
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La virtuosissima cantatrice
1602. Wanneer Giulio Caccini (1550-1618) in het lijvige voorwoord tot de bundel Le
Nuove Musiche zijn compositie- en zangtechnische idealen uitpuurt, tekent hij daarmee
niet alleen de krijtlijnen uit van zijn persoonlijke stijl, maar legt hij meteen de muzikale
fundamenten van een hele komende periode, met name de barok: een nieuwe eeuw, een
letterlijk nieuw geluid.
Zoals de enigszins ambitieus geformuleerde titel al laat uitschijnen, staat deze collectie in
verschillende opzichten symbool voor de breuk met de 16de-eeuwse polyfone traditie, en
kunnen we aan de hand hiervan dan ook een duidelijk beeld krijgen van de kern van deze
veranderingen. Caccini situeert het ontstaan van Le Nuove Musiche in het artistieke en
intellectuele milieu van de Florentijnse Camerata, waar men, in de geest van het humanisme, via een grondige herevaluatie van het doel en de methoden van de muziek tot een
nieuw zangconcept en -stijl was gekomen. De 'gekunstelde' technieken van het contrapunt
bleken op verschillende vlakken ontoereikend en zouden al gauw plaats maken voor een
nieuwe stijl: de monodie. Aangezien de tekst, volgens neoplatoonse opvattingen, in al zijn
aspecten absolute prioriteit moest krijgen, leek de overschakeling van een polyfoon web
naar een solistische bezetting immers een onvermijdelijke consequentie.
Alle aandacht ging dus uit naar de optimale weergave van de tekst, zowel op formeel structuur, accentuatie, ... - als expressief vlak. Vooral met betrekking tot dit laatste schreef
Caccini uitvoerig in zijn voorwoord, vermits "het bewegen van de affecten van het
gemoed", de lijfspreuk van zijn ideeëngoed, niet alleen compositorische, maar ook zangtechnische implicaties heeft. Wat volgt is dan ook een - in muziekhistorisch opzicht uiterst interessante uitweiding over allerlei soorten `giri di voci', `passaggi' en versieringen
als `trillo', gruppo' en 'esclamazione'.
Het mag duidelijk zijn dat het karakter van Caccini's bundel, een verzameling van twaalf
madrigalen, tien aria's en het slotdeel uit het drama Il Rapimento di Cefalo, in al zijn subtiliteit ver verwijderd staat van de latere, barokke dramatische retoriek. In 1637 merkt de
kroniekschrijver van het Medici-hof dan ook op met betrekking tot de uitvoering van
deze composities: "si sceglievano da principio le stanze piii piccole quasi stimassero le sale
maggiori essere incapaci di godere la dolcezza di quello stile" (vanaf het begin koos men
kleinere ruimtes aangezien men meende in grotere zalen de zachtheid van deze stijl niet
te kunnen genieten).
De kenmerken die Caccini's Le Nuove Musiche vaak in de kiem vertonen, zullen dan verder ontwikkeld worden door een hele generatie componisten, een evolutie waarvan dit
programma een perfecte dwarsdoorsnede biedt. Het is daarbij interessant op te merken dat
de bloeicentra van de monodie zich tijdens deze periode van zo'n veertig jaar opvallend
gingen verleggen: met Giulio en Francesca Caccini en Girolamo Frescobaldi lag de klemtoon overduidelijk op Firenze, terwijl met Claudio Monteverdi en Barbara Strozzi een significante verschuiving naar Venetië werd geconstateerd. Deze geografische wijziging komt
eveneens uit de verf in de loop van dit concertprogramma.
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Amarilli mia bella
Giambattista of Alessandro Guarini
Amarilli mia bella,
non credi, o del mio cor dolce desio,
d'esser tu l'amor mio?
Credilo pur, e se timor t'assale,
prendi questo mio strale,
aprim'il petto, e vedrai scritto il core:
Amarilli e'l raio amore.

Mijn schone Amaryllis,
geloof je misschien niet, o zoet verlangen van mijn hart,
dat jij mijn lief bent?
Neem het maar van me aan, en als vrees jou bevangt,
grijp dan deze dolk
en rijt mijn borst open; dan zul je in mijn hart geschreven zien:
"Amaryllis ís mijn lief."

Sfogava con le stelle
Ottavio Rinuccini
Sfogava con le stelle
un infemo d'amore
sotto nottumo cielo ii suo dolore;
e dicea fisso in loro:
0, immagini belle
dell'idol mio ch'adoro
si come a me mostrate
mentre cosi splendete
la sua rara beltade,
cosi mostraste a lie
mentre cotanto ardete
I vivi ardori miei.
La fareste co'l vostro aureo sembiante
pietosa si, come me fate amante.

Een lijden van liefde
schreeuwde tot de sterren
zijn pijn
en sprak, de ogen strak
op hen gericht:
0 schone beelden
van mijn aanbeden idool,
zó schitterend toont gij mij
haar zeldzame schoonheid,
zó brandend toonde g' aan haar
mijn vurige liefde.
Met uw gouden schijn
maakt g'haar
meelijvol, en mij, vol liefde.

mirando ii cielo
Ottavio Rinuccini
mirando ii cielo,
dicea doglios'e intatno
empia di calde per l'un bianco velo:
io mio distillo in pianto
d' amor languisco e moro,
ne ritrovo pieta, o ciel, o stelle!

Filli keek naar de hemel
en zei vol smart en toch zonder mededogen:
ik verga in tranen,
ik los op en sterf van liefde,
en vind toch geen mededogen, o sterren in de hemel!

Io son pur giovinetta e'l crin ho d'oro
e colorite belle
sembran le guancie mie rose novelle.
Ahi, qual sara ii torment()
quand'avro d'oro ii volto e'l crin d'argento?

Nu ben ik nog jong en heb gulden haar,
kleurige wangen ook,
als verse rozen.
Maar ach, wat zal ik afzien, binnenkort,
donker van wezen en zilver van haar!

0 che nuovo stupor
0 che nuovo stupor: mirate intorno
a mezza notte ii giomo,
mirate aprir s'il cielo
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udite ii suono degli angelici con.
Venite, andiam cerchiam Gesu, pastori.

kom, herders,
laten we Jezus gaan zoeken.

lo vo' cantar, io vo' gioire anch'io
che nato in terra e Dio
per mia salute.
lol vo vedere omai
Io'l va adorar che tanto ii desiai.

Ik wil zingen en juichen
dat God is geboren op aard
voor mijn heil.
Ik wil hem nu zien
en aanbidden, na lange verwachting.

Voglio a quei sacri pie nudi e tremanti
piegarmi e sospir tanti
sparger sopra di lor ch'io gli riscaldi
mille volte baciarli,
mille s'io ne son degno ribaciarli.

Ik wil mij buigen
over die bevende heilige voetjes, zo bloot,
en mijn adem over ze sturen om z'op te warmen;
ik wil ze duizend en duizend maal zoenen
als ik waardig daartoe word bevonden.

Voglio alla madre Vergine Beata
perche me sia avvocata
s' offrir non oro,
no, ma nudo il core umiliato.
Venite, andiam, cerchiam Gesu, ch'e nato.

Ook wil ik aan Moeder de Maagd,
om van haar mijn voorspreekster te maken,
offreren, géén goud,
neen, maar mijn naakte, nederig geworden hart.
Kom, laten we gaan en Jezus zoeken, die geboren is.

Chiome belle
Chiome belle
ch' all'aura sciolte
sembrate stelle
nel ciel raccolte
del vostro viso
mio Paradiso.

Schone lokken,
los hangend in de lucht,
't lijken sterren wel,
ten hemel verzameld, de hemel
van jouw gelaat,
mijn paradijs.

Voi, che legando
I cor stringete
pietate amando
se bella sete
pietate ancora
bellezza onora.

Schone lokken,
die 't hart omstrengelen
en door liefde mededogen betonen;
en bij zoveel schoonheid
is 't mededogen dat
de schoonheid siert.

Voi fiammeggianti
rubini ardenti
voi lumi santi
che l'aure e i venti
rasserenate
ohime pietate.

Vurig vlammende
robijnen,
zalige lichtpunten,
die lucht en wind
vredig maken,
ach, mededogen.

Ne' mi consola
sguardo sereno
riso, o parola
s'il cor vien meno
miseramente
o cor dolente.

Klare blik,
of lach, of woord,
niets is mij een troost;
miserabel zakt
mijn hart
ineen vol smart.
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Aria di Romanesca
Dunque dovro del puro servir mio
crudel or riportar tormenti e pene.

Ik zal dus moeten,voor al mijn zuivere diensten,
slechts folter en pijn als prijs ontvangen.

0 tradite speranze, o van desio,
che sepolta nel duol l'alma mi tiene.

Oningeloste verwachting, ijdel verlangen,
dat mijn ziel bedelft onder smart.

Te, Amor, te solo ora incolpar degg'io,
che m'involi, tiranno, ogni mio bene.

Alleen jou, Amor, moet ik hiervan beschuldigen,
tiran, die mij van mijn goed berooft.

Te incolpar degg'io che prendi a gioco
che m'arda ii cor di crudeltade ii foco.

Beschuldigen moet ik jou, die een spel speelt met mijn
hart en 't uit wreedheid alleen laat branden.

Sonnetto spirituale: Maddalena alla croce
A pie della gran croce, in cui languiva
vicino a moke ii buon Gesu spirante,
scapigliata cosi pianger s'udiva
la sua fedele addolorata amante;
e dell'umor che da'begli occhi usciva,
e dell'or della chioma ondosa errante,
non mando rnai da che la vita e viva
perle ed oro piu bel l'India o l'Atlante.
Come far, dicea, lassa, o Signor mio,
puoi senza me quest'ultima parola?
Come, morendo tu, viver poss'io?
Che se morir pur vuoi, Panima unita
ho teco (il sai, mio Redentor, mio Dio),
pero teco aver deggio e morte e vita.

Aan de voet van 't grote kruis, waar uitdoofde
naast dieven de stervende goede Jezus,
kon men zijn trouwe geliefde, diep bedroefd,
met loshangende haren, horen wenen;
en van 't vocht dat uit haar mooie ogen stroomde,
van 't goud der wiegende golvende haren,
sprongen parels en goudvonken, die India noch Atlas,
van zolang er leven is op aard, kon baren.
Hoe kun je, Heer van mij, zonder mij
het laatste woord uitblazen? zo zei ze, teneergeslagen.
Hoe kan fk, als jij sterft, in leven blijven?
Want als jij dan al wil sterven, mijn ziel hoort bij jou (dat weet je immers, mijn verlosser, mijn God);
en daarom deel ik met jou leven en dood.

Se l'aura spira
Se l'aura spira tutta vezzosa
la fresca rosa ridente sta,
la siepe ombrosa di bei smeraldi
d'estivi caldi timor non ha.

Als de zachte wind al strelend blaast
staat fris de roos, en lachend, rechtop;
de schaduwrijke haag van smaragdstenen
vreest de zomerse warmte niet.

A balli, a balli hete venite
Ninfe gradite, fior di belta,
or che si chiaro ii vago fonte
dall'alto monte al mar sen va.

Ten dans, komt ten vrolijken dans,
behaaglijke nimfen, bloem van schoonheid,
nu de lieflijke heldere bron
van op de bergtop naar zee trekt.

Suoi dolci versi spiega l'augello,
e l' arbuscello fiorito sta;
un volto bello all'ombra accanto
sol si dia vanto d'aver pieta.
Al canto, al canto, Ninfe ridenti,
scacciate venti di crudelta.

De vogel ontrolt zijn zoete verzen,
en bloeiend staat daar de wilde struik;
de mooie trekken in de schaduw ernaast
zouden op mededogen alleen bogen mogen.
Ten zang, ten zang, lachende Nimfen,
verdrijf toch die vlaag van wreedheid.
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Exulta filia Sion
Exulta filia Sion,
lauda filia Ierusalem.
Ecce Rex tuus sanctus
ecce mundi salvator venit.
Omnes gerstes plaudite manibus
iubilate Deo.
Laetentur caeli in voce exultationis
exltat terra in voce exultationis.
Quia consolatus est Dominus,
Dominus populum suum
redemit Ierusalem.

Juich, dochter Sion,
Jubel, dochter Jeruzalem,
Zie, uw heilige koning,
Zie, de redder van de wereld, hij komt.
Gij, alle volkeren, klapt in de handen,
Jubelt het uit voor God.
Dat de hemelen hun lofstem laten horen,
dat de aarde juiche vol vreugde,
Want de Heer is ter hulp gekomen,
De Heer heeft zijn volk,
Jeruzalem bevrijd.

Alleluia.

Alleluja.

Lamento: Lagrime mie
Lagrime mie, a che vi trattenete!
Perche non isfogate il fier dolore
che mi toglie'l respiro e opprime ii core?
Lidia, che tant'adoro,
perche un guardo pietoso, ahime, min dono,
ii patemo rigor l'imprigiono.
Tra due mure rinchiusa sta la bella innocente,
dove giunger non puo raggio di sole;
e quel che piu mi duole
cd accresc'al mio mal tormenti e pene,
e che per mia cagione
prova male ii mio bene.
E voi lumi dolenti non piangete!
Lagrime mie, a che vi trattenete!

Mijn tranen, waar wacht je op?
Waarom vertolk je niet het bijtend verdriet
dat mijn adem doet stokken en mijn hart bedrukt?
Lidia, die ik aanbid,
voor aan mij geschonken meelijdende blik,
wordt vastgehouden door vaders strengte.
Tussen twee muren vast zit d'onschuldige schone,
waar niet één straal zon kan komen.
En wat nog 't meest mij bedroeft,
en folter en pijn in mij versterkt,
is dat door mijn schuld alleen
mijn goed dit kwaad moet ondergaan.
En dan wenen jullie nóg niet, ogen vol smart!
Tranen van mij, waar wacht je toch op?

Lidia, ahime, veggo mancarmi.
L'idol mio, che tanto adoro,
sta colei tra dun marmi
per cui spiro e pur non moro.
Se la motte m'e gradita
or che son privo di spene,
deh, toglietemi la vita
ve ne prego aspre mie pene.

Ach Lidia, ik zie mezelf sterven.
Mijn vurig aanbeden idool
zit vast tussen steenharde marmers,
en daarom zucht ik, zonder dat ik mag sterven.
Mocht de dood mij worden geschonken,
nu ik toch geen hoop meer heb,
ontneem mij dan het leven,
zo bid ik je, mijn bittere smart.

Ma ben m'accorgo, che per tormentarmi
maggiormente, la sorte
mi niega anco la morte.
Se dunque e vero, o Dio,
che sol del pianto mio
ii rio destino ha sete,
lagrime mie, a che vi trattenete!
Perche non isfogate il fier dolore
che mi toglie'l respiro e opprime il core?

Maar 'k zie maar al te goed, dat 't noodlot
mij de dood ontzegt, om méér nog mij te kwellen.
Als dus 't waar is, bij God,
dat naar mijn smart alleen
dorst het tegenstrijdig lot,
waarom dan blijven jullie achter, tranen?
Waarom vertolk je niet het bijtend verdriet
dat mijn adem doet stokken en mijn hart bedrukt?
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Cantus Can
Konrad Junghnel

algemene leiding

Johanna Koslowsky
Elisabeth Popien
Gerd Trk
Sebastian HUbner
Wilfried Jochens
Stephan Schreckenberger
Konrad Junghnel

sopraan
alt
tenor
tenor
tenor
bas
luit

Donderdag 26 augustus 1999, 20 u.
Sint-Augustinuskerk

Konrad Junghnel

zie biografie p. 125 en interview p. 19

Cantus COlin

zie biografie p. 127

Sebastian Hbner

Sebastian HUbner werd in Heidelberg geboren en is er in de schoot van een muzikaal
gezin opgegroeid. Eerst heeft hij zich het vak van de vioolbouwer eigen gemaakt in het
atelier van Pierre Chaubert in FUssen. Daarna studeerde hij zang aan de conservatoria van
Stuttgart en Mannheim-Heidelberg en bij Georg Jelden, Alejandro Ramirez en Gerd
TUrk. Jarenlang volgde hij ook privé-les bij Albrecht Ostertag, die hem ongelooflijk veel
heeft bijgebracht.
Sinds 1993 doorkruist Sebastian HUbner Duitsland om concerten te geven en wordt hij
ook meer en meer naar het buitenland uitgenodigd. Vorig jaar bijvoorbeeld werd hij
gevraagd om de evangelistenpartij voor de première van Bachs Johannespassion in Siberië
voor zijn rekening te nemen. In eigen land zong hij onder leiding van dirigenten als
Dietrich Fischer-Dieskau en Hermann Max. Radio-, televisieopnamen en een aantal cd's
illustreren zijn rijk gevulde muziekleven.
Hoewel Sebastian HUbner zich vooral op concerten toelegt, geeft hij ook les aan de
Heidelberger Hochschule ftir Kirchenmusik en staat hij in voor de stemvorming van het
Heidelberger Bachchor.
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PROGRAMMA
Giovanni Croce (ca. 1557-1609)
Li sette sonetti penintentiali
Primo sonetto: Contro la Superbia
Secondo sonetto: Contro l'Avaritia
Terzo sonetto: Contro l'Ira
Quarto sonetto: Contro la Lussuria
Quinto sonetto: Contro la Gola
Sesto sonetto: Contro l'Invidia
Settimo sonetto: Contro l'Accidia
uit: Li sette sonetti penitentiali, Venezia, 1603

PAUZE

Philippus de Monte (1521-1603)
Leggiadre Ninfe
Giaches de Wert (1535 - 1596)
Cara la vita mia
Cypriano de Rore (1515/16 - 1565)
Anchor che col partire
Giovanni de Macque (1548/50 - 1614)
Fra belle Ninfe
Noë Faignant (fl. ca. 1560 - 1600)
Chi per voi non sospira
Orlandus Lassus (1532 - 1594)
Poi ch'el mbo largo pianto
Girolamo Conversi (fl. 1571 - 75)
Ma se tempo già mal verrá
Anoniem
Ecco ch'io lass'il core
Alfonso Ferrabosco I (1543 - 1588)
le mi son giovinetta
Giovanni Maria Nanino (1543/44 - 1607)
Erano i capei d'or
Alessandro Striggio (ca. 1540 - 1592)
Alla mia dolce e vaga Donna
Andrea Gabrieli (ca. 1510 - 1586)
Caro dolce ben mie
Giovanni de Macque
Non al suo amante piel Diana piacque
Orlandus Lassus
Di pensier in pensier
uit: Peter PhaléSius, MUSiGa divina,
Antwerpen, 1583
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Musica Transalpina

De vraag naar de verhouding tussen tekst en muziek, en vooral dan de mate waarin de
tekst de muziek affecteert, is wellicht logischerwijze een constante die doorheen de hele
geschiedenis van de vocale muziek loopt. Toch heeft deze thematiek het muzikale landschap niet steeds in even grote mate beheerst, hetgeen men zowel kan afleiden uit de tendensen die zich ontwikkelden in de contemporaine muziektheoretische discussies als uit
de klinkende muziek zelf.
In de 16de eeuw speelde deze verhouding tussen tekst en muziek onmiskenbaar een cruciale rol. Na de vaak uiterst complexe en haast cerebrale muzikale constructies van hun
voorgangers, richtten de componisten zich, onder sterke invloed van het humanisme,
namelijk reeds vanaf het begin van deze eeuw tot de talige elementen in hun muziek. De
aandacht ging daarbij zowel uit naar de structurele aspecten van de taal - grammatica,
syntaxis, tekstaccentuatie - als de inhoudelijke component, de expressie. Vooral de ontwikkeling van de expressieve factor zou in de loop van de 16de eeuw aan belang winnen,
een evolutie waarvan dit programma een overduidelijke getuigenis aflegt. In Italië bleek
het madrigaal de ideale spreekbuis voor de vertolking van de affectieve inhoud van de
tekst. Componisten kozen doorgaans voor poëtisch hoogstaande en emotioneel sterk geladen teksten, die zij compositorisch zo adequaat mogelijk in muziek trachtten te vertalen.
In dit opzicht biedt de madrigaalanthologie Musica divina, die de Antwerpse drukkers
Petrus Phalesius en Jean Bellère in 1583 op de markt brachten, een schitterende staalkaart van de veelzijdigheid die de componisten in dit genre aan de dag wisten te leggen.
Deze drukkers profileerden zich in Antwerpen trouwens als belangrijke 'importeurs' van
de madrigaalkunst in de Lage Landen: geregelde herdrukken van bundels als de Harmonia
celeste uit 1583, Symphonia angelica uit 1585 en Melodia olympica uit 1591 vormen een perfecte weerspiegeling van het succes van dit genre in onze streken. Opvallend aan de verzameling Musica divina is dat hierin zowel Vlaamse als Italiaanse componisten vertegenwoordigd zijn, waardoor we een mooi beeld krijgen van de receptie van het madrigaal in
andere regio's van Europa.
Met Orlandus Lassus (1532-1594) en Philippus de Monte (1521-1603) werd de aandacht
geografisch verlegd naar het Noorden. Beide componisten waren afkomstig uit de Lage
Landen, maar trokken op jeugdige leeftijd naar Italië om daar de nodige muzikale kennis
op te doen, waarna ze hun bagage uitdroegen aan 'noordelijke' hoven: Lassus vond een
thuishaven bij de Beierse hertogen in München, terwijl de Monte een post bekleedde als
kapelmeester aan de keizerlijke hoven van Wenen en Praag. Lassus' madrigalen Poi che'l
mio largo pianto en Di pensier in pensier zijn beide gebaseerd op de poëtisch uiterst gesofisticeerde en emotioneel enorm rijke teksten van Francesco Petrarca, wiens sonnetten trouwens een onuitputtelijke inspiratiebron waren voor vele andere renaissancecomponisten.
De madrigalen-`output' van de Monte is kwantitatief haast onovertroffen: meer dan duizend werken zijn van hem bewaard gebleven. Hiermee vertegenwoordigde hij echter het
eerder klassieke, conventionele type, dat voornamelijk melodisch gedacht was, maar in
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het algemeen emotioneel minder intens doorleefd, hetgeen ook blijkt uit zijn bijdrage
Leggiadre Ninfe tot de Musica divina.
Met Cypriano de Rore (1515/1516-1565) en Giaches de Wert (1535-1596) kunnen we
een tweede strekking markeren, namelijk van Vlaamse polyfonisten die zich blijvend in
Italië gevestigd hebben, wat ook een duidelijke stempel zou drukken op de stijl en het
karakter van hun muziek in het algemeen, en de madrigalen in het bijzonder. Dit blijkt
zeker uit de kwantitatief en stilistisch rijke madrigaalcollecties van De Wert, die zich aan
het hof van Mantua wist te profileren als een uiterst vindingrijke en innovatieve componist, en wiens oeuvre dan ook een onmiskenbare invloed heeft gehad op de verdere ontwikkeling van het madrigaal.
Dat vervolgens in Italië zelf, als bakermat van het madrigaal, geen stilistische uniformiteit
met betrekking tot dit genre bestond, hoeft wellicht niet te verwonderen, en deze diversiteit komt dan ook duidelijk tot uiting in de composities van de Musica divina.
Een eerste duidelijke lijn maakt het mogelijk om de madrigalen van Nanino en De
Macque vanuit eenzelfde geografisch perspectief te benaderen, namelijk Rome. In het
algemeen ging vanuit deze stad, als bolwerk van het katholicisme, een vrij traditionele,
behoudsgezinde madrigaalstijI uit. Nadat Giovanni de Macque (1548/50-1614) aan het
keizerlijk hof van Wenen bij Philippus de Monte had gestudeerd, trok hij in 1574 naar
Rome, waar hij onder meer samen met Giovanni Maria Nanino (1543/44-1607) deel uitmaakte van de bekende `Compagnia dei Musici'. Toen de Macque in 1585 zijn geluk in
het zuiderse Napels ging beproeven, ontwikkelde hij daar wellicht niet toevallig een veel
vrijere en experimentelere madrigaalstijl.
Een tweede lijn die doorheen de Musica divina loopt, vertrekt vanuit Cypriano de Rore en
concentreert zich voornamelijk op een andere grote Italiaanse stad, namelijk Venetië. De
Rores Anchor che col partire verscheen reeds in 1547 in Venetië in het eerste madrigalenboek van Perissone Cambio, waarna het zo populair werd, dat talrijke componisten - zoals
bijvoorbeeld de Monte - het als model namen voor hun parodiemissen en andere verwerkingen. In het algemeen kenmerken De Rores madrigalen zich door een hoge graad van
technische verfijning en vemuft, die gepaard gaat met talrijke harmonische en tekstdeclamatorische experimenten ten dienste van de tekstexpressie. Diezelfde aandacht voor de
expressieve mogelijkheden van de harmonie, en het ermee gepaard gaande kleureffect,
doen zich eveneens opmerken bij een andere telg uit de Venetiaanse familie, Andrea
Gabrieli (ca. 1510-1586). Een boeiende afwisseling van harmonische kleuren, zoals in het
vijfstemmige madrigaal Caro dolce ben mio staat niet alleen borg voor een transparante
textuur, maar slaagt er tevens in een duidelijk effect uit te oefenen op de luisteraar.
Via Venetië kwam ook de link met het eerste deel van het programma tot stand.
Giovanni Croce (ca.1557-1609) zette, als 'maestro di cappella' aan de Venetiaanse San
Marco-basiliek, een lange traditie verder van een rijk en hoogstaand muziekleven in 'la
Serenissima'. Met zijn zesstemmige bundel Li sette sonetti penitentiali, gedrukt in Venetië in
1603, stonden we daarenboven niet alleen aan de wieg van een nieuwe eeuw, maar
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bevonden we ons ook op de broze scheidingslijn tussen verschillende stijlen. Inhoudelijk
betreft het hier immers religieuze werken, maar door hun vertaling naar het Italiaans door Pietro Bembo - is een connotatie met het madrigaal haast onvermijdelijk. Ondanks
de voor zijn tijd eerder traditionele tekstbehandeling werd de bundel internationaal
befaamd: in 1599 volgde een herdruk in Nuremberg onder de titel Septem psalmi poenitentiales en in 1608 doopte men in Londen de collectie om tot Musica sacra.
Met een combinatie van religieuze en profane werken op Italiaanse tekst kunnen we tijdens dit concert getuige zijn van het rijke palet dat componisten hanteerden om een tekst
expressief in de verf te zetten. Zo biedt de Musica divina een schitterende staalkaart van
verschillende decennia madrigaalkunst, voornamelijk in Italië, maar ook daarbuiten.
Componisten bleven peilen naar mogelijkheden om de affectieve inhoud van de tekst
maximaal te kunnen weergeven en slaagden daar, elk op hun eigen manier, wonderwel in.
Katelijne Schiltz
Aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (EW.0.)
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Contro la Superbia
Signor, non mi riprender con furore;
Ne mi voler ne l'ira tua punire;
Habbi pietà del grave mio fallire,
Poi che questa alma è piena di terrore.
Salvala tu possente alto Signore;
Salvala da Petemo aspro morire.
Che nell' inferno fra tormenti et ire,
Chi fià ch'a te possa levar il core?
Penato ho lungamente nel mio pianto:
Di cui laven) sempre ii seno e il letto;
Per che invecchiai tra i miei nemici tanto.
Hor, quei, ch'oprano in me malvagio effetto,
Partansi poi che'l mio Signor in tanto
Hammi esaudito con pietoso affetto.

Heer, straf mij niet genadeloos,
En wil mij niet met uw woede bestoken,
Heb medelijden met mijn grove misstap
Vermits dit gemoed van mij met vrees vervuld is.
Red het, oppermachtige Heer,
Red het van het eeuwige bittere sterven
Want wie zal er in de hel, omringd door martelingen en woede,
Voor zorgen dat ik mijn hart tot U kan verheffen?
Ik heb lange tijd geboet door mijn tranen
Waarmee ik immer mijn borst en bed zal besprenkelen
Want ik ben erg verouderd te midden van mijn vijanden
Dat zij die op mij een nefaste invloed hebben
Nu maar vertrekken, aangezien mijn Heer me ondertussen
Met zijn barmhartige liefde verhoord heeft.

Contro l'Avaritia
Beati quei ch'ottengono perdono
De le lor colpe e de gli eccessi loro:
E beati non meno anco coloro,
Di cui coperti i rei peccati sono.
Feci á te noto ii mio delitto e in dono
Me l'hai rimesso ond'io vi puui t'adoro.
Per questo á te Signor del sommo Choro,
Ogni santo orerá nel tempo buono.
Tu mio refugio e mia letitia vera,
Liberami Dio mio che'l tutto puoi,
Da miei fieri nemici anzi ch'io pera.
Molti flagelli per gli erori suoi,
Seguono il peccator Ma chi in te spera
Pietade ottien Gioite hor giusti voi.

Zalig zij die vergiffenis verkrijgen
Voor hun fouten en hun buitensporigheden
En niet minder zalig zijn ook zij
Van wie de bedreven zonden bedekt zijn.
Ik heb U mijn ernstige tekortkoming kenbaar gemaakt
En als een gave hebt U ze mij vergeven zodat ik U nu nog
meer bewonder.
En daarom zal ieder godvruchtig mens tot U,
Heer van de opperste Sferen, ten gepaste tijde zijn gebed richten.
U die mijn toevluchtsoord en mijn ware vreugde bent
0 Heer, U die alles binnen uw mogelijkheden hebt, bevrijd me
Van mijn hardnekkige vijanden, zodat ik niet ten onder ga.
Door zijn eigen tekortkomingen vallen aan de zondaar
Allerhande geselingen te beurt, maar wie in U gelooft verkrijgt vergiffenis.
En wie een zuiver geweten heeft, kan dan in vreugde leven.

Contro l'Ira
Signor nel tuo furor ne la tua ira
Fa ch'io non sia ripreso o castigato:
Ch'in me sono confitte in ogni lato
Le tue saette e al ben tua man mi gira
Inferma l'alma in me langue e sospira;
Che'l capo gl'error suoi m'han superato.
Tutt'afflitto mi trovo e humiliato;
E nel pianto ii cor mio rugge e s'adira.
Già la virtti mi lascia e gl'occhi miei
Non han piui lume e l'alma a mia ruina
Ogn'un sforzè: ma sord'io mi rendei.
In te spero mio Dio: Deh, a me t'inchina:
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Heer, zorg ervoor dat ik niet door uw toom
Noch door uw woede gestraft of gekweld word.
Want uw pijlen hebben me langs alle kanten doorboord
En uw hand keert mij naar het Goede.
Mijn gemoed lijdt en weeklaagt machteloos in mij
Want zijn dwalingen hebben de rede overwonnen
Ik voel me totaal te gronde gericht en vernederd
En in mijn geween schreeuwt mijn hart en het ontvlamt in woede
De Deugd heeft me reeds verlaten en mijn ogen
Bevatten geen licht meer. Eenieder richtte mijn ziel
De verdoemenis in, en weerloos gaf ik me over.
In U heb ik mijn hoop gesteld, mijn God, Buig U neer over mij,
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Deh, non mi abbandonar, tu che put sei
La mia salute, alta bontá divina.

Oh, verlaat mij niet , U die toch
Mijn heil bent, opperste goddelijke goedheid.

Contro la Lussuria
Habbi di me, Signor, pietade hormai;
E la mia grave iniquità raffrena:
Di lei mi monda, e levami la pena;
Che sol dinanzi a te rnio Dio peccai.
Nacqui in peccato e peccator: tu'l sai.
Ma tu, ch'apri la via ch'al Ciel ne mena,
Lava quest'alma d'ogni macchia piena;
Ch'ella pii bianca sia che neve assai
Dammi un cor mondo et uno spirto retto;
Ne mi levar ii tuo, ch'in me comparti.
Ond'io t'adori con piel vivo affetto.
Cosi potte) me stesso ogni hor sacrarti;
Poi che'l vero holocaust° a te diletto,
E'il cor contrito in sacrificio darti.

Heb nu medelijden met mij, Heer,
En leg mijn zware zondigheid aan banden
Bevrijd me ervan, en ontneem mij de straf,
Want ik heb alleen tegenover U, mijn God, gezondigd.
Ik ben in zonden geboren en ik ben een zondaar, U weet dat.
Maar U die de weg die naar de hemel leidt, opent,
Zuiver deze ziel die vol vlekken zit
Opdat hij witter wordt dan sneeuw
Geef me een zuiver hart en een rechtschapen geest
En ontneem me de Uwe niet, die in mij verschenen is.
Zodat ik U aanbidden mag met nog levendigere genegenheid
Zo zal ik mezelf ieder uur kunnen offeren
Aangezien de waarachtige volledige sacrificie U behaagt
En ik zal mijn berouwvolle hart als offer aan U schenken.

Contro la Gola
Esaudisci, Signor, gl'humil miei preghi;
Non mi t'asconder mai per lo tuo merto:
Che come un fumo i miei di vanno; e offert°
T'ho ii cor. Perche l'orecchie a me non pieghi?
Amico alcun non hè: che non mi neghi.
Gustar per pan la cenere ho sofferto,
Per vino ii pianto nè pen) coperto
Fui dal tuo sdegno: onde è ch'io ti ripreghi.
Sará ogni Re ogni popolo infiammato
Di te ch'a i preghi de gli humili attendi
Sia scritto il merto tuo sia divulgato
De non mi abbandonar tu, che difendi
la terra e'l Ciel, c'hai di tua man creato;
Tu che sempre sarai
tutto intendi.

Verhoor, Heer, mijn nederige gebeden,
Verberg U nooit voor mij omwille van Uw verdienste
Want mijn dagen gaan voorbij als rook, en ik heb
Aan U mijn hart aangeboden. Waarom luistert U niet naar mij?
Ik heb geen enkele vriend. U kan dat niet ontkennen.
Om van het brood te genieten heb ik de asse moeten doorstaan,
Om van de wijn te genieten het geween. Maar U hebt mij niet
Misprezen. Vandaar dat ik weerom tot U mijn gebeden richt.
Iedere koning, ieder volk zal zijn gemoederen verhitten
Omwille van U, die de gebeden van de nederigen aanhoort.
Moge Uw verdienste geschreven worden, mogen ze verspreid
worden
Oh, verlaat me niet, U die Aarde en Hemel beschermt,
Die U met uw eigen hand hebt geschapen.
U, die altijd diegene zal zijn die alles begrijpt.

Contro l'Invidia
Dal profondo del core a te gridai:
Signor, Signor ascolta la mia voce;
E sia l'orecchia tua pronta, e veloce
A mie preghiere, a miei dogliosi lai
Se tanta iniquità tu offerverai
Signor, che si t'offende e si mi coce;
Chi mai la sosterrá? Ma chi mi noce,
Se tu di tua pietà degno mi fai?
Ne la parola tua, l'anima mia
Si è sostenuta; e in te sempre ha sperato:
Cosi'l mond° â te ogni hor divoto sia.
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Vanuit het diepste van mijn hart heb ik tot U geroepen.
Heer, Heer, luister naar mijn stem
En leg snel uw oor te luisteren naar mijn gebeden
En mijn droeve verhalen.
Heer, indien zoveel onrechtvaardigheid geschiedt,
Die U kwetst en mij kwelt, wie zal dat dan ondersteunen?
Maar wie kan mij schade berokkenen
als U mij waardig acht om door U ontfermd te worden?
Door Uw woord heeft mijn gemoed zich laten ondersteunen
En het heeft altijd in U haar hoop gesteld.
Moge zo de wereld altijd aan U toegewijd zijn.
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Misericordia ogniuno ha in te trovato
Redentor d'Israel. Chi non t'oblia
Divien per te di peccator beato.

Eenieder heeft in U genade gevonden. Verlosser van Israël.
Wie U niet vergeet, verandert door Uw toedoen
Van een zondaar in een gelukzalige.

Contro l'Accidia
Esaudisci Signor le mie preghiere:
Non entrar in giudicio col tuo servo;
nemico infemal tanto protervo,
L'anima mia persegue á suo potere.
II cor tutto ho turbato. A l'opre altere
Penso delle tue man le veggio e osservo:
Ma tutto al fine, á tua pietà riservo:
Fammi noto ii mio fallo, e ii tuo volere.
Soccorimi Signor velocemente.
Venuto è meno homai, lo spirto mio.
Onde l'anima á te levo e la mente:
Tu che sei mio Signor, mio Re, mio Dio,
Trammi da'miei nemici, e prestamente;
Poi che tuo servo humil son pur anch'io.

Verhoor, Heer, mijn gebeden,
Veroordeel Uw dienaar niet,
Want de helse vijand die zo arrogant is
Zit mijn ziel achterna omwille van zijn macht.
Mijn hart is heel en al in de war.
Ik denk aan de grootse werken van Uw hand,
Ik zie ze en observeer ze.
Maar uiteindelijk bewaar ik alles voor Uw mededogen.
Geef me mijn tekortkomingen en Uw wil te kennen.
Heer, kom me snel ter hulp.
Vandaar verhef ik ziel en geest tot U:
U die mijn Heer bent, mijn Koning, mijn God,
Ruk me weg van mijn vijanden, en gauw,
Aangezien ook ik Uw nederige dienaar ben.

Leggiadre Ninfe
Leggiadre Ninfe e pargolett'amori
Che tra i colli di Marte v'ascondete
A l'allegrezza mia hete correte
Spargendo ros'et odorati fiori
Candidi cigni e voi saggi pastori
Al suon'al canto gl'anim'accendete
A Vener'et Amor meco rendete
Di cosi belle grati'etem' honori.

Bevallige nimfen en lieftallige liefdesgodjes
Die jullie verborgen houden te midden van de heuvels van Mars
Kom vrolijk mijn vreugde tegemoet gelopen
Terwijl jullie rozen en welruikende bloemen uitstrooien
Blanke zwanen en jullie, schrandere herders
Laat jullie gemoed ontbranden door muziek en gezang
Breng samen met mij aan Venus en aan Amor
Eeuwige eerbetuigingen als dank voor zulke mooie gunsten.

Ii dolc'e desiato frutt'ho colto,
Ho pur quel vago sol tenut'in braccio
Ch'al maggior caldo fa fiorir le rose
Contand'il gaudio dove io son sepolto,
E l'allegrezze ch'io nel petto ascose,
Ch'io da me stesso god'amand'e taccio.

Ik heb de zoete en felbegeerde vrucht geplukt
Ik heb zelfs die mooie zon in mijn armen gehouden
Die met een warme gloed de rozen doet ontluiken
Omwille van de vreugde waarin ik me gehuld heb
En het plezier dat ik in mijn hart heb verborgen,
Geniet ik bij mezelf, vervuld van liefde, en zwijg ik.

Cara la vita mia
Cara la vita mia,
egPè pur vero ch'altra fiamma d'amor
non v'ars' il petto
in tanto tempo si turbat' e fiero.

Mijn dierbaar leven,
Toch is het waar dat geen enkele andere liefdesvlam
mijn hart ontstoken heeft
In zo een lange, woelige en harde tijd.

Poi che con gl'occh'io veggio
l'aria suave e 'I bel sereno volto
e con l'orecchi' ascolto
tante care d'amor dolci parole,

En dat terwijl ik met mijn ogen
Het aangename voorkomen en het serene gelaat aanschouw
En met mijn oren hoor ik
Zoveel zoete liefdeswoorden
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che fum'al mondo sole
per addolcir d'ogni mio crud' aspetto,
e quel che bramo sempr'e quel ch'io chieggio
nelle mie bracc'io godo e col gioire
tempro l'aspra cagion del mio martire.

Die alleen maar op de wereld zijn
Om mijn afschuwelijke wachten te verzachten,
En datgene waarnaar ik steeds vurig verlang en dat wat ik vraag
Daar geniet ik van in mijn armen, en met dat genot
Temper ik de bittere oorzaak van mijn lijdensweg.

Anchor che col partire
Anchor che col partire
io mi sento morire,
partir vorrei ogn'hor ogni momento,
tant'il piacer ch'io sento
de la vita ch'acquisto nel ritomo.
Or cosl mill'e mille volt'il giomo,
partir da voi vorrei,
tanto son dolci gli ritomi miei.

Ook al voel ik mij
sterven bij het vertrek,
toch wil ik op elk uur vertrekken, op elk ogenblik.
Zo groot is het genot dat ik voel,
van het leven dat ik bij de terugkeer verkrijg;
en daarom wil ik wel duizend en duizend keer per dag
van jou weggaan,
zo zoet is telkens mijn terugkeer.

Fra belle Ninfe
Fra belle Ninfe in un bel prato adomo
Di fior vermigli bianch'azzurr'e gialli
A cui correvan lietamente intorno
Puri soavi e liquidi cristalli
Quella con cui '1 mio cor sol fa soggiomo
Guidava lieti e amorosi balli
Qual suol Diana quando cade ii giomo
Per vaghi colli e per ombrose valli.

Te midden van gracieuze nimfen, omringd door een mooie weide
Met vuurrode, witte, hemelsblauwe en gele bloemen
Waarover vrolijk kabbelend in het rond
Kristalhelder aangenaam water stroomt
Leidde zij bij wie alleen mijn hart is
Vrolijke en liefdevolle dansen
Zoals Diana gewoon is te doen wanneer de avond valt
Op oogstrelende heuvels en in schaduwrijke valleien.

Chi per voi non sospira
Chi per voi non sospira,
e non si sent'il core,
quando v'ascolt'e mira,
soavemente riscaldar d'amore,
egl'è ben certo segno
o che non vive o che di vit'è indegno.

Wie omwille van jou niet zucht
En niet voelt hoe zijn hart
Wanneer hij naar jou luistert en jou bewondert,
Zalig verhit door de liefde,
Die mag er zeker van zijn
Dat hij ofwel niet leeft ofwel het leven niet waardig is.

Poi ch'el raio largo pianto
Francesco Petrarca

Poi ch'el mio largo pianto,
Amor, ti piace tanto,
Asciuti mai quest'occhi,
Non vedrai,
Fin che non mandi fuore,
Ohime, per gl'occh'il core.

Aangezien mijn overvloedig geween,
Amor, jou zozeer behaagt,
Zal je deze ogen nooit zonder tranen zien,
Totdat, wee mij,
Mijn hart
Vanuit mijn ogen
Verdwijnen zal.

Ma se tempo giâ mai verrá
Ma se tempo già mai verrá
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che sciolta vivi,
non fia piU mai che ti diletta
se non gridar vendett'amor.

Dat jij vrij leven zal,
Dan zal er niets zijn dat je meer verheugt
Dan om wraak te schreeuwen, Liefste.

Ecco ch'io lass'il core
Ecco ch'io lass'il core,
A chi nutrisc'il suo del mio dolore
Deh come vivre, io
Deh come lungi d'ogni ben mio
E perché chi m'annoia
Viva della mia mort'in maggior gioia.

Ziehier, ik moet mijn hart overlaten
Aan wie het zijne met mijn smarten voedt
Ach, hoe zal ik verder leven
En hoezeer ben ik ver verwijderd van al wat me dierbaar is
En waarom leeft hij die mij kwelt
Omwille van mijn teloorgang in een nog grotere vreugde.

Io mi son giovinetta
Io mi son giovinett'e volontieri
M'allegr'e cant'en la stagion novella
Mercé d'amore et di dolci pensieri.
Io \TO per verdi prati risguardando
I bianchi fiori e gialli
Le rose in su le spine e bianchi gigli
E tutti quanti gli ve) somigliando
Al viso di colui ch'amandomi
Mi prese e terrá sempre.

Ik ben een jong meisje dat graag
Vrolijk is en zingt in de lente
Dankzij de liefde en zoete gedachten.
Ik ga door groene weiden terwijl ik
De witte en gele bloemen,
De rozen op de struiken en de blanke lelies bewonder
En allemaal gelijken ze voor mij op het gelaat van hem die
Mij, omdat hij me bemint,
Heeft genomen en voor altijd houden zal.

Erano i capei d'or
Erano i capei d'or a l'aura sparsi
Che 'n mille dolci nodi gli avvolgea
e 'I vago lum'oltra misur'ardea
di quei begl'occhi ch'or ne son si scarsi
e '1 viso di pietosi color farsi
non so se ver'o falso mi parea
i che l'esc'amorosa al pett'havea
qual maraviglia se di subit'arsi.

Het waren gouden haren die door de wind werden gespreid
En die ze in duizend zoete knopen wikkelde
En het bevallige licht schitterde op bijzonder wijze
In die mooie ogen die nu zo weinig licht geven
Zoals het gelaat alleen maar medeleven toont,
Ik weet niet of ik het juist of fout voorhad
Aangezien ik het wonder van het lokaas der liefde in mijn
borst droeg,
Waardoor ik onmiddellijk in vuur en vlam stond.

Non era l'andar suo cosa mortale,
ma d'angelica forma e le parole
sonavano altro che pur voce humana
uno spirto celeste, un vivo sole
fu quel ch'io vidi e se non fuss'hor tale
piaga per allentar d'arco non sana.

Haar manier van doen was niet aards
Maar had een engelachtige vorm en haar woorden
Klonken anders dan van een louter menselijke stem
Een goddelijke geest, een levendige zon,
Dat was het wat ik zag en indien het toen niet zo was:
De wonde geneest niet zomaar omdat de boog niet meer
gespannen staat.

Alla mia dolce e vaga Donna
Alla mia dolce e vaga Donn'intomo
Bellezza cortesia senn'e valore
Stan sempre nott'e giomo
E in quel di rose e d'ogni gratia adomo
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Mijn zoete en bevallige vrouw
Is steeds omringd, dag en nacht,
Door schoonheid, hoffelijkheid, verstand en waarde
En Amor die haar bevallige gelaat dat steeds getooid is
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Suo leggiadretto viso
Mirand'intento e fiso
D'insolito gioir gioisce Amore,
E piCi che mai felice
Cosi ridendo dice
Quanto vive costei
Vo' viver io e poi morir con lei.

Met rozen en andere bekoorlijkheden
Aandachtig en met onafgewende blik aanschouwt,
Verheugt zich met een ongewone blijdschap
En gelukkiger dan ooit voordien
Zegt hij lachend:
Zolang zij leeft
Wil ook ik leven om dan samen met haar te sterven.

Caro dolce ben mio
Caro dolce ben mio, per chè fuggire
Chi v'ama et per amar languisc' e more?
Se vi piac'il mio piant'e '1 mio manke,
Eccovi'il petto e ne cavat' il core,
E quand'io deggia per dolor morire
E far del viver mio
brevi l'hore,
L'alma lieta da me fará partita,
Se di man vostra lascerè la vita

Mijn zoete lieveling, waarom diegene ontvluchten die
van je houdt
En die door liefde smacht en sterft
Als mijn geween en mijn lijden u behagen
Ziehier dan mijn borst, en graaf er mijn hart uit
En wanneer ik door pijn sterven moet
En zo mijn levensuren verminder
Dan zal mijn ziel vreugdevol uit mij verdwijnen
Indien ik vanuit uw hand het leven verlaat.

Non al suo amante piû Diana piacque
Non al suo amante piU Diana piacque,
Quando per tal Ventura tutt'ignuda
La vide in mezzo de le gelid'acque,
Ch'a me la pastorella alpestr'e cruda,
Post'a bagnar'un leggiadretto velo,
Ch'a Laur'il vago e biondo capel chiuda
Tal che mi fece, hor quand'egl'ard'il cielo,
Tinto tremar d'un amoroso gielo.

Diana behaagde haar geliefde niet meer
Wanneer hij haar op een onverwacht moment volledig naakt
Zag te midden van het ijskoude water,
Toen aan mij het kleine eenvoudige bergherderinnetje
Dat bezig was een mooie sluier te wassen
Waarmee Laura haar bekoorlijke blonde haar vastbindt
Zozeer beviel dat ik, hoewel de hemel vurig brandde door
zonnegloed,
Over heel mijn lichaam beefde door een rilling van liefde.

Di pensier in pensier
Francesco Petrarca
Di pensier in pensier di mont'in monte
Mi guid'amor ch'ogni segnato calle
Provo contrario a la tranquilla vita
Se 'n solitaria piaggia riv'o fonte
Se 'n fra duo poggi siede ombrosa valle
Ivi s'acqueta l'alma sbigotita e com, amor m'invita
Hor ride hor piange hor teme hor s'assicura
E '1 volto che lei segue ov'ella il mena
Si turba e rasserena
Et in un esser picciol tempo dura
Ond'a la vist'huom di tal vita esperto
Diria quest'arde e di suo stato è incerto.

Van gedachte naar gedachte, berg op berg af
Word ik door de liefde geleid; straat in straat uit
Ik heb geen rustig leven meer.
Alleen op het strand, bij de rivier of de bron,
Tussen twee heuvels waar een schaduwrijk dal ligt;
vindt de verwarde ziel geen rust, de liefde nodigt mij uit.
Nu eens lachend, dan weer huilend, nu eens bang, dan
weer kalm
En het gelaat dat haar volgt, waarheen zij gaat,
Is nu eens verward, dan weer rustig,
En vertoont slechts kort dezelfde trekken;
Iemand die ervaring heeft in het leven, zou bij die aanblik
Zeggen: "Die is in vuur en vlam en houdt het hoofd niet
meer koel.
Vertaling: Annelies Van den Bogaert
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Rufus Mller

Van 1977 tot 1981 studeerde Rufus Miiller aan het New College in Oxford met een beurs
als koorzanger. Hij is in Engeland, in Kent, geboren. In 1984 zong hij de rol van Bastien
in Mozarts Bastien und Bastienne met de Kent Opera en een jaar later won hij een eerste
prijs op de English Song Award in Brighton.
Rufus Mller heeft gewerkt met dirigenten als Richard Hickox, Gustav Leonhardt, Frans
Bniggen, Philippe Herreweghe en Nicholas Kraemer. Voor zijn oratoriumuitvoeringen
heeft hij al door de hele wereld gezworven: hij gaf concerten in heel Europa, ZuidAmerika, de Verenigde Staten en het Verre Oosten. Samen met Christopher Wilson
bracht hij liedrecitals in de Londense Wigmore Hall en realiseerde hij Early Music
Network-tournees in Groot-Brittannië en Nederland. Ze hebben ook een cd opgenomen
met de volledige liederen uit John Dowlands Firste Booke of Songes bij ASV Gaudearnus.
Rufus Mller oogstte veel bijval met zijn vertolking van de Evangelist in Jonathan Millers
scenische voorstelling van Bachs Matthauspassion in Londen. Hij nam ook de rol van
Aminta voor zijn rekening in een productie van de maar zelden opgevoerde Euridice van
Peni door de Opéra de Normandie. Verder zong hij Tersandre in Lully's opera Roland in
Parijs, Lissabon en Dresden, onder leiding van René Jacobs, en telkens de Evangelist in
Bachs Johannespassion in Minsk en de Matthauspassion in New York.
Christopher Wilson

Aan de Royal College of Music in Londen studeerde Christopher Wilson luit bij Diana
Poulton. Zodra hij was afgestudeerd, heeft hij zich als een van de meest vooraanstaande
luitisten uit Groot-Brittannië geprofileerd. Deze reputatie heeft hij vooral verworven met
zijn uitvoeringen van renaissancemuziek, waarin hij zich heeft gespecialiseerd.
Ook op radio en televisie heeft Christopher Wilson heel wat concerten gegeven als solist
en als lid van verscheidene ensembles. Zijn concerttoumees hebben hem naar de meeste
landen van Europa, Scandinavië, de Baltische Staten, Rusland, Hongkong, Japan en de
Verenigde Staten gevoerd. Hij treedt zowel op met zijn eigen ensemble Kithara als met
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heel wat andere vooraanstaande groepen voor oude muziek. Zijn belangstelling voor het
lute song'-repertoire bracht hem ertoe met verschillende liedzangers samen te werken.
Hij heeft aan meer dan zeventig opnamen meegewerkt en zette als solist Engelse,
Spaanse, Franse en Italiaanse luitmuziek op cd.
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PROGRAMMA
Nicholas Lanier (1588-1666)
Fire, lo hero I burn
uit: London, British Lirary, Acid. MS 10.33/ (Llizabeth Rogers hir Virginall Booke, 1656)
Mark how the blushful momn
uil. Lutuion, British Libraiy, Acid. MS 11.608, fol. 28
Neither sighs, nor tears, nor mournino
uit: John Playford, The Second Booke of Ayres, London, 1652
Like hormit poor
uit: New `11)1k, Public Library at Lincoln Centre, Drexel MS 4251, no. 15
Amorosa pargoletta
uit: Oxford, Christ Church, Broxboume MS, 84,9, fol. 3v
Robert Johnson (ca. 1583-1633)
With endless tears
uit: New Ylirk, Public Library at Lincoln Centre, Drexel MS 4251, no. 232
Constantijn Huygens (1596-1687)
Tu te trompes, Philis
Se la doglia ei martire
Laetatus sum
uit: Pathodia sacra et pro fana occupati, Paris, 1647
Robert Johnson
Care-charming sleep
uit: London, British Library, Add. MS 11608, E 16v
Nicholas Lanier
Come, thou glorious object of my sight
uit: London, British Library, Egerton MS 2013 fol. 20v
Weep no more my wearied eyes
uit: London, British Library, Add. MS 56.279 fol. 22 no.3
No more shall meads
uit: John Playford, Select Ayres and Dialogues, London, 1669

Gratis voor kinderen van 6 tot 9 jaar: Muzikant op de thee (zie ook p. 37).
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Nicholas Lanier: First Master of the King's Musick van Charles I, met
zijn muzikale vrienden Robert Johnson en Constantijn Huygens

Nicholas Lanier was een van die benijdenswaardige mensen die succesvol blijken in alles
waar ze zich op toeleggen. Als telg van een geslacht van hofmuzikanten bracht hij het al
snel tot 'Master of Musick' van koning Charles I. Naar het schijnt had hij een prachtige
stem, was hij een getalenteerd luit- en gambaspeler, en ook een van de eerste componisten die het Italiaanse recitatief en aria in Engeland introduceerden. Bovendien stond hij
bekend als schilder en graveur, maar vooral als kunstkenner en vriend van grote tijdgenoten, waaronder Rubens en Van Dyck.
Lanier werd geboren in september 1588 en was de eerste overlevende zoon van John
Lanier en Frances Galliardello. Zowel zijn vader, vijf ooms als zijn grootvader langs moederskant maakten ooit deel uit van de hofkapel, 'The King's Musick' genaamd. Familieopvolging was heel gebruikelijk in dit gezelschap en lanceerde ook de carrière van Nicholas. Na enkele jaren opleiding in familiekring kreeg de knaap een soort leercontract bij
Robert Cecil, de eerste graaf van Salisbury, bij wie hij gedurende ongeveer zeven jaar
onderdak en muziekles kreeg. Aanvankelijk studeerde hij fluit, maar algauw ging hij zich
meer op de luit en de gamba toeleggen en was hij een tijdlang - samen met de componist
John Coprario - verantwoordelijk voor het onderhoud van de verzameling snaarinstrumenten van de graaf. Coprario, die na zijn terugkeer uit Italië zijn familienaam Cooper
afzwoer, wekte ongetwijfeld Laniers interesse voor de rijkdom van de Italiaanse muziek.
William Cecil, Lord Cranbome, de zoon en erfgenaam van de graaf van Salisbury en vermoedelijk een leerling van Lanier, vroeg zijn vader of Nicholas hem naar Italië mocht
vergezellen omdat hij van plan was daar de viola da gamba te leren bespelen. Het staat
vast dat Nicholas Lanier Lord Cranbome opzocht in Parijs en in 1610 werd hij zelfs naar
Venetië gestuurd. In 1613 was zijn opleiding voltooid. Enkele maanden later trad hij
samen met William Cecil - inmiddels de tweede graaf van Salisbury geworden - op in een
`masque' in het Whitehall Banqueting House. Twee jaar na dit debuut in de Masque of
Squires werd Nicholas Lanier aangesteld tot vast lid van The King's Musick van James I.
Van 1616 tot 1625 raakte Nicholas Lanier steeds meer betrokken bij muziekuitvoeringen
en feestelijkheden aan het hof. Zo leverde hij als componist een aanzienlijke bijdrage tot
de masque The Vision of Delight, naar aanleiding van de Twelfth Night-viering in 1617. De
uitvoering werd opgedragen aan de eregaste, de indiaanse prinses Pocahontas, die helaas
tijdens haar terugreis op het schip overleed. Even later vergastte Lord James Hay de
Franse ambassadeur, Baron de la Tour, op de masque Lovers Made Men op teksten van Ben
Jonson. Volgens Jonson, die zelf duidelijk onder de indruk was, zong Master Nicholas
Lanier niet alleen mee in zijn eigen compositie, "in stylo recitativo", hij had ook eigenhandig de decors en de kostuums ontworpen. Net als twee van zijn ooms, Jerome en
Clement, had Nicholas immers veel belangstelling voor beeldende kunst en het verzamelen ervan. Wellicht nog belangrijker was het feit dat zijn zuster gehuwd was met Edward
Norgate, een luitist bij The King's Musick maar vooral ook een miniaturist en auteur van
een verhandeling over schilderkunst. Daarnaast was Nicholas bevriend met vader en
zoon, Isaac en Peter Oliver, beiden miniaturisten.
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Hij componeerde nog muziek voor twee andere masques: The Gypsies Metamorphosed in
1621 samen met Robert Johnson en een jaar later The Masque of Augurs met Alfonso
Ferrabosco II. Het drietal behoorde tot een jongere generatie componisten, die een eerder
declamatorische maar zeer dramatische zangstijl voorstond, totaal afwijkend van de melodische `ayres' van John Dowland en zijn tijdgenoten. Op die manier sijpelde de invloed
van de Italiaanse monodie en operarecitatieven door in Engeland.
In tegenstelling tot componisten als Ferrabosco, Lupo, Johnson en Gibbons was Lanier
vermoedelijk nooit betrokken bij de 'Private Musick' van kroonprins Charles, de Prince
of Wales. Allicht vond koning James hem te belangrijk en onmisbaar. In mei 1619 was
hij bijvoorbeeld aan het hof aanwezig bij de ontvangst van de Franse ambassadeur, waarna
hij - samen met een harpist en een gambist - zong en luit speelde in de vertrekken van de
koningin! Vrijwel onmiddellijk na de dood van James I werd Nicholas Lanier door zijn
opvolger Charles I benoemd tot 'Master of the Musique'. Zijn eerste opdracht was de muziek verzorgen voor de begrafenisprocessie van koning James in mei 1625. Vervolgens
zond de nieuwe koning hem naar Venetië om schilderijen te verwerven voor de koninklijke collectie.
Antoon Van Dyck,
Nicholas Lanier,
Kunsthistorisches Museum Wien
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Dankzij de afkomst van zijn moeder sprak Nicholas Lanier vloeiend Italiaans. Een ander
pluspunt was dat hij als muzikant tot een klasse behoorde die wel vaker door werkgevers
op diplomatieke missie werd gestuurd. Via de Britse ambassadeur Sir Isaac Wake, de
Zweedse consul, spion en kunsthandelaar Daniel Nys en tenslotte graaf Alessandro
Striggio, kwam de componist uiteindelijk in contact met het hof van hertog Vincenzo
Gonzaga in Mantua. De hertog bleek bereid zijn schilderijen - waaronder werken van
Raphaël, Michelangelo, Carpaccio, Beccafumi, Giulio Romano, Parmigianino en negen
reusachtige doeken van Mantegna - in het geheim te verkopen om zo uit de financiële
moeilijkheden te geraken. De meeste schilderijen werden naar Engeland verscheept, terwijl Lanier de drie belangrijkste stukken over het vasteland naar Antwerpen smokkelde.
De hele transactie wordt vandaag nog steeds beschouwd als de grootste 'coup' uit de
kunstgeschiedenis.
In de dertiger jaren bleef Nicholas Lanier componeren voor de lacobean court masques'
en sloot hij vriendschap met onder anderen Pieter Paul Rubens, Antoon van Dyck en de
graveur Wenceslaus Hollar. Er kwam echter een einde aan alle voorspoed toen in 1642 de
burgeroorlog uitbrak en koning Charles met zijn hofhouding naar Oxford verhuisde.
Wanneer Charles in 1646 capituleerde, vluchtte Lanier naar Antwerpen. Hij schreef daar
nog heel wat liederen, schilderde en verhandelde prenten en schilderijen. Maar, zoals
blijkt uit een brief aan zijn vriend, de Nederlandse diplomaat, dichter en componist
Constantijn Huygens, ging het hem noch financieel noch emotioneel voor de wind.
In tegenstelling tot zijn literaire nalatenschap is van Huygens' muzikaal oeuvre vrijwel
alles verloren gegaan. Slechts de in 1647 in Parijs gepubliceerde Parthodia Sacra et Profana
- bestaande uit twintig Latijnse psalmen, twaalf Italiaanse aria's en zeven Franse airs, alle
voor solostem en basso continuo - geven ons een indruk van zijn uitzonderlijke muzikale
begaafdheid en weerspiegelen zijn originele en veelzijdige geest. Vele van zijn vrienden en
correspondenten uitten hiervoor hun bewondering. De bundel is bovendien een zeldzaam
voorbeeld van pure monodie uit de Lage Landen en als dusdanig niet alleen van artistieke, maar ook van historische betekenis.
Na de `Restauration' in 1660 werd Nicholas Lanier door Charles II, die zichzelf spiegelde
aan Lodewijk XIV, opnieuw in zijn vroegere functie benoemd. Op 72-jarige leeftijd was de
componist echter niet meer dezelfde dynamische figuur. Hij trok zich terug in Greenwich
waar hij overleed in februari 1666.
Lieve Schaubroeck, naar Christopher Wilson
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Fire, lo here I burn
Thomas Campion
Fire, fire;
Lo here I bum in such desire,
that all the tears that 1 can strain
out of my empty lovesick bram,
cannot allay my scorching pain.

Vuur, vuur;
Zie hier, ik brand met zulk verlangen,
Dat al de tranen die ik kan wringen
Uit mijn lege, liefdeszieke hoofd,
Mijn verzengende pijn niet kan verzachten.

Come Humber, Trent, and silver Thames,
Dread ocean haste, with all thy streams;
And if you cannot quench my fire,
0 drown both me and my desire.

Kom Humber, Trent en zilveren Thames,
Gevreesde oceaan, haast u, met al uw stromen;
En als je mijn vuur niet kan doven,
Verdrink dan mij en mijn verlangen.

Fire, fire;
There is no Helt to my desire,
See all the rivers backward fly,
And the ocean doth his aid deny,
For fear my heat should drink them dry.

Vuur, vuur;
Mijn verlangen kent geen hel,
Alle rivieren vluchten achteruit,
En de oceaan weigert zijn hulp,
Uit schrik dat mijn hitte hen droog zal drinken.

Come heavenly showers then pouring down,
Come you that once the world did drown,
Some then you spar'd, but now save all,
That else might bum, and with me fall.

Kom, hemelse buien, stroom neer,
Kom, jullie die ooit de wereld verdronken,
Toen spaarden jullie enkelen, maar red nu allen,
Die anders zouden branden, en met mij ten onder gaan.

Mark how the blushful mom
Thomas Carew
Mark how the blushful mom in vain
courts the am'rous marigold
with sighing blush and weeping ram,
yet she refuses to unfold;

Kijk hoe de blozende ochtend tevergeefs
De verliefde goudsbloem het hof maakt
Met een zuchtende blos en wenende regen,
Maar ze weigert zich te ontvouwen;

But when the planet of the day
approaches with his pow'rful ray,
Then she spreads, then she receives
his warmer beams into her virgin leaves.

Maar wanneer de planeet van de dag
Nadert met zijn krachtige straal,
Dan spreidt ze zich, dan ontvangt ze
Zijn warmere stralen in haar maagdelijke blaadjes.

So may'st thou thrive in love, fond boy,
If silent tears, and sighs discover
Thy grief; thou never shall enjoy
The just reward of a bold lover;

Dat het je zo goed mag gaan in de liefde, lieve jongen,
Als stille tranen en zuchten jouw verdriet
Aan het licht brengen, zal je nooit de rechtvaardige
beloning
Van een vrijmoedige geliefde genieten;

But when with the moving accent (thou)
Shalt constant faith, and service vow,
Thy Caelia shall receive those charms
With open ears, and with unfolded arms.

Maar wanneer je op ontroerende toon
Blijvend geloof en dienstbaarheid zal beloven,
Zal jouw Cecilia deze bekoringen ontvangen
Met geopende oren en met open armen.
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Neither sighs, nor tears, nor mourning
Neither sighs, nor tears, nor mouming,
Protestations,
Imprecations,
Moves not her, nor quench my buming;
She so frigid,
And so rigid,
That my love procures but scoming.

Noch zuchten, noch tranen, noch getreur,
Betuigingen van liefde,
verwensingen,
Raken haar, of stillen mijn brandend verlangen;
Zij is zo kil,
En zo onbuigzaam,
Dat mijn liefde enkel minachting veroorzaakt.

When I follow her she flies me,
Swiftly running
With more cunning
Than the hare or bird that spies me;
Still disdaining
My complaining,
And to hear rny grief denies me.

Wanneer ik haar volg, ontvlucht ze mij,
Vlug lopend,
Met meer listigheid
Dan de haas of de vogel die mij opmerkt;
Steeds minacht zij
Mijn geklaag,
En ze ontzegt me te luisteren naar mijn verdriet.

Say alone, must it be so then?
Shall she glory
In my story,
And I unrevenged go then?
Prithee Cupid
Be not stupid,
Bend in my defence thy bow then.

Zeg me enkel, moet het dan zo zijn ?
Zal ze zegevieren
In mijn verhaal,
En zal ik ongewroken blijven?
Ik vraag je, Cupido,
Wees niet dwaas,
En buig je boog om mij te verdedigen.

Like hermit poor
Sir Walter Ralegh
Like hermit poor in pensive place obscure
I mean to spend my days in endless doubt,
to wail such woes as time cannot recure,
Where none but love shall ever find me out.

Zoals een arme kluizenaar in een duistere droefgeestige
plaats
Wil ik mijn dagen doorbrengen in eindeloze twijfel,
Om zulke ellende te beklagen die de tijd niet kan herstellen,
Waar niemand behalve de liefde mijn schuilplaats zal
vinden.

And at my gates, despair shall linger still,
To let in dealli, when love and fortune will.

En aan mijn poorten zal de wanhoop steeds dralen,
Om de dood binnen te laten wanneer de liefde en het
lot het willen.

A gown of grey my body shall attire,
My staff of broken hopes whereon I stay;
Of late repentance, linked with long desire,
The couch is fram'd whereon my limbs
lay.

Mijn lichaam zal zich hullen in een grijze mantel,
Mijn staf van gebroken hoop waarop ik steun;
Van late spijt, verbonden met langdurig verlangen
Is het rustbed gemaakt waarop ik mijn leden zal rusten.

And at my gates...

En aan mijn poorten ...

My food shall be of care and sorrow made,
My drink nought else but tears fall'n from my eyes,

Zorg en verdriet zullen mijn voedsel zijn,
Mijn drank enkel de tranen uit mijn ogen gevallen,
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And for my light in this obscured shade,
The flames shall serve which on my heart arise.

En als verlichting in deze verduisterde schaduw,
Zullen de vlammen dienen die oprijzen uit mijn hart.

And at my gates...

En aan mijn poorten ...

Amorosa pargoletta
Amorosa pargoletta,
sdegnosetta, che d'amor
sprezza l'impero;
Tu non sai con qual ardore
ogni core sa ferir,
cruda, severo.

Verliefd jong meisje,
Hooghartig kind,
Jij die het rijk der liefde misprijst;
Jij beseft niet, wreedaardige,
met wat voor een hevigheid
Ieder meedogenloos hart verwondingen kan aanbrengen.

Ritrosetta, tu non credi
e pur vedi '1 rnio dolor
nel petto, ascolto.
Semplicetta, tu non sai
come fai sofferir
d'un vago volto.

Weerspannig meisje, jij gelooft het niet
Maar kijk toch eens naar de smart
in mijn borst, luister.
Eenvoudige ziel, jij staat er niet bij stil
Hoezeer jij doet lijden
met je bevallige gelaat.

With endless tears
With endless tears that never cease,
I saw a heart lie bleeding,
Whose grief did more and more increase,
Her pains ne'er so exceeding.

Met eindeloze tranen die nooit ophouden,
Zag ik een hart bloeden,
Wiens verdriet groter en groter werd,
Zo haar pijn nooit overtreffend.

When dying sighs could not prevail,
She then would weep amain:
When flowing tears began to fail,
She then would sigh again.

Wanneer stervenszuchten het niet konden halen,
Weende ze hartstochtelijk,
Wanneer de vloeiende tranen begonnen af te nemen,
Zuchtte ze opnieuw.

Her sighs like raging wind did blow,
Some grievous storms foretelling,
And tides of tears did overflow
Her cheelcs, the rose excelling.

Haar zuchten waaiden als een razende wind
Die zware stormen aankondigen,
En getijden van tranen overspoelden
Haar wangen, mooier dan rozen.

Confounding thoughts so fill'd her breast,
She could no more contain,
But cries aloud: halth love no rest,
No joys, but endless pain.

Verwarrende gedachten vulden haar hart zo
Dat ze ze niet meer kon bevatten,
Maar roept het uit : liefde kent geen rust,
Geen vreugden, maar eindeloze pijn.

Tu te trompes, Philis
Tu te trompes, Philis,
lorsque ta main d'albátre
M'attrappe, dans ton sein.
Serre et gesne ces doigts,
defens toy et te vange,
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Je vergist je Philis,
wanneer je albasten hand
Me grijpt, me vangt in je greep.
Klem en knel die vingers,
verdedig je en wreek je,
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Je ne perds rien au change,
Et ne scay quel des deux
chatouïlle plu mes sens:
Ou mon crime ou tes chastiments.

Ik verlies er niets bij,
En ik weet niet welk van beide
mijn zinnen het meest prikkelt:
Mijn misdaad of jouw straffen.

En despit de tes coups,
mon amour idolatre
Arrive á son dessein.
Serre et gesne ces doigts,
defens toy et te vange,
Je ne perds rien au change,
Et ne scay quel des deux
chatouïlle plu mes sens:
Ou mon crime ou tes chastiments.

Ondanks jouw slagen,
Bereikt mijn afgodische liefde
haar doel.
Klem en knel die vingers,
verdedig je en wreek je,
Ik verlies er niets bij
En ik weet niet welk van beide
mijn zinnen het meest prikkelt:
Mijn misdaad of jouw straffen.

Se la doglia e'l martire
Giabattista Marino
Se la doglia e'l martire
Non puè farmi morire,
Mostrami almen, Amore,
Come di gioia e di piacer si more.

Als smart en marteling
Me niet ten gronde kunnen richten,
Laat me dan toch ten minste zien, mijn Liefste,
Hoe men sterft aan vreugde en genot.

Voi, che la morte mia negl'occhi avete,
E la mia vita siete,
Dite, ch'io mora a tutte l'ore,
Ch'io son contento poi
Mille volte morir, ma in braccio a voi.

Jij, die mijn dood in je ogen draagt
En jij die mijn leven bent,
Zeg me dat ik op ieder uur dood zal moeten gaan
Ik ben immers tevreden wanneer ik duizendmaal sterven moet,
Maar dan moet het wel in jouw armen zijn.

Laetatus sum
Laetatus sum
in his quae dicta sunt mihi:
in domum Domini ibimus.

Ik verheugde mij, ik verheugde mij
In de woorden die tot mij gesproken werden:
"Naar het huis van de Heer zullen wij gaan."

Stances erant pedes nostri,
in atriis tuis lerusalem,
quae aediticatur ut civitas.

Onze voeten
stonden in uw voorhof, Jeruzalem,
dat nu wordt opgebouwd als een stad.

Care-charrning sleep
Francis Beaumont & John Fletcher

Care-charming sleep,
thou easer of all woes,
Brother to death,
sweetly thyself dispose
On this afflicted wight,
fall like a cloud
In gentle show'rs;
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Zorgen-betoverende slaap,
Gij trooster van alle smarten,
Broer van de dood,
Leg uzelf zacht
Op dit gekwelde wezen,
Val als een wolk
In milde buien;
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give nothing to it loud.

Geef niets luids

Or painful to his slumber;
easy, sweet
And as a purling stream,
thou son of night.
Pass by his troubled senses;
sing his pain
Like hollow murmuring wind,
or silver ram.
Into thyself gently,
0 gently, 0 gently slide
Ans kiss him into slumbers
like a bride.

Of pijnlijks aan zijn sluimering;
Behaaglijk, zoet
En als een murmelende stroom,
Gij zoon van de nacht.
Ga voorbij zijn verwarde zinnen;
Zing zijn pijn
Zoals de holle fluisterende wind,
Of de zilveren regen.
Glijd zachtjes,
0 zachtjes in uzelf
En kus hem, als een bruid,
tot in de sluimering.

Come, thou glorious object of my sight
Killigrew
Come, thou glorious object of my sight;
0 my joy, my life, my delight,
let this encounter be
in spite of fortune free.

Kom, kom, gij prachtig voorwerp van mijn blik;
0 mijn vreugde, mijn leven, mijn genot,
Laat deze ontmoeting
ondanks het lot vrij zijn.

See, how the trembling tapers of the sky,
do wonder at our constancy;
how they crowd to behold,
what our arms do enfold;
How all do envy our felicity.

Kijk hoe de bevende lichtjes van de hemel
zich verwonderen over onze standvastigheid;
Hoe ze toestromen om te bekijken
wat onze armen omhelzen;
Hoe allen ons geluk benijden.

Look, o look, how the small lights do fall,
and adore what before
the heavens have not shown,
nor the first stars known.

Kijk, o kijk, hoe de kleine lichten vallen,
En aanbidden wat de hemelen
nog nooit eerder toonden,
En de eerste sterren nog nooit kenden.

Such a faith, such a love,
as may move mighty Jove
from above to descend and remain
amongst mortals again.

Zulk een trouw, zulk een liefde
die de machtige Jupiter ertoe kan brengen
Om van boven af te dalen en
Opnieuw onder stervelingen te verblijven.

Weep no more my wearied eyes
Weep no more my wearied eyes;
laeve of your long lamenting;
cease my voice your moumful cries,
since she, cruel she,
pleasure takes in my tormenting.

Ween niet meer, mijn vermoeide ogen;
Laat jullie langdurige treuren;
Stop, mijn stem, jouw bedroefde kreten,
Omdat zij, wrede vrouw,
Er plezier in schept mij te kwellen.

And my griev'd heart
long time with sighs oppress'd,
which endlessly to her you sent

En mijn verdrietige hart,
Lange tijd benauwd door zuchten,
Die je eindeloos naar haar stuurde
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as messengers of my unrest,
now let her know all love to her is spent.

Als boodschappers van mijn onrust,
Laat haar nu weten dat alle liefde voor haar is opgebruikt.

Nor blind love, no more shall boast,
Or glory in my tormenting;
Her disdain my love hath lost,
For that, only that,
Bred my too, too late repenting.

Ook zal de blinde liefde, niet langer pochen,
Of gloriëren in mijn kwelling;
Haar minachting heeft mijn liefde verloren,
Want dat, enkel dat,
Heeft mijn te late berouw veroorzaakt.

Nor now no more,
my heart shall beauty charm
With rosy check or glistening eye;
For in fair looks lies hidden harrn,
And Love's too blind that danger to espy.

Nu zal ook schoonheid mijn hart niet meer betoveren
Met een rozige wang of stralende ogen;
Want in mooie blikken ligt verborgen schade,
En Liefde is te blind
Om dat gevaar te bespeuren.

No more shall meads
Thomas Carew
No more shall meads be deck'd with flow'rs,
Nor sweetness live in rosy bow'rs;
Nor greenest buds on branches spring,
Nor warbling birds delight to sing;
Nor April violets paint the grove,
When once I leave my Caelia's love.

Niet langer zullen weiden bezaaid zijn met bloemen,
Noch zal beminnelijkheid in rozige priëlen wonen;
Noch zullen de groenste knoppen uit takken botten,
En zingende vogels zullen er geen behagen meer in scheppen
te fluiten;
En aprilviooltjes zullen het bos niet meer kleuren,
Wanneer ik ooit mijn Caelia's liefde achterlaat.

The fish shall in the ocean bum,
And fountains sweet shall bitter turn;
The humble vale no floods shall know,
When floods shall highest huls o'erflow;
Mack Laethe shall oblivion leave,
Before my Caelia 1 deceive.

De vissen zullen verbranden in de oceaan,
En zoete fonteinen zullen bitter worden;
De nederige vallei zal geen stromen kennen,
Wanneer rivieren zullen stromen over de hoogste heuvels;
De zwarte Lethe zal de vergetelheid verlaten,
Vooraleer ik mijn Caelia zal bedriegen.

Love shall his bow and shafts lay by,
And Venus' doves want wings to fly;
The Sun refuse to show his light,
And day shall then be turn'd to night;
And in that night no star appear,
When e'er I leave my Caelia dear.

De Liefde zal zijn boog en pijlen opzij leggen,
En Venus' duiven zullen vleugels om te vliegen missen;
De Zon zal weigeren zijn licht te tonen,
En dan zal de dag veranderen in de nacht;
En in die nacht zal er geen ster verschijnen,
Waneer ik ooit mijn lieve Caelia verlaat.

Love shall no more inhabit Earth,
Nor lovers more shall love for worth;
Nor Joy above in Heaven dwell,
Nor pain torment poor souls in Hell;
Grim death no more shall horrid prove,
When e'er 1 leave bright Caelia's love.

De Liefde zal de Aarde niet langer bewonen,
En geliefden zullen niet meer beminnen om de waarde;
De Vreugde zal niet meer boven in de Hemel verblijven;
En pijn zal niet langer de arme zielen in de Hel kwellen;
De meedogenloze dood zal niet langer angstaanjagend blijken,
Wanneer ik ooit de liefde van de stralende Caelia achterlaat.
Vertaling Italiaans: Annelies Van den Bogaert
Vertaling Engels: Marleen Cré
Vertaling Frans: Christine Engelen
Vertaling latijn: Jan Gijsel
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Concerto Italiano
Rinaldo Alessandrini algemene leiding

Vrijdag 27 augustus 1999, 20 u.

Sint-Augustinuskerk
Elisa Franzetti
Elisabetta Tiso
Rosa Dominguez
Alessandro Carmignani
Paolo Fanciullacci
Gianluca Ferrarini
Sergio Foresti
Andrea Damiani
Rinaldo Alessandrini

sopraan
sopraan
mezzosopraan
alt
tenor
tenor
bas
aartsluit
klavecimbel

Een coproductie met het Holland
Festival Oude Muziek Utrecht
Met de steun van het Institut°
Italian°

Rinaldo Alessandrini

De in Rome geboren musicus Rinaldo Alessandrini is stichter-dirigent van Concerto
Italiano en wordt beschouwd als een van de meest vooraanstaande Italiaanse klavierspeIers. Zowel op het klavecimbel, als op de pianoforte en het orgel heeft hij een uitstekende
reputatie opgebouwd. Hij staat ook bekend als een autoriteit op het vlak van de uitvoering van Claudio Monteverdi's oeuvre. Zijn grondige kennis van het Italiaanse repertoire
uit de 17de en 18de eeuw vindt een neerslag in programma's waarin hij de essentiële,
expressieve en zangerige kenmerken van de Italiaanse muziek tracht te herscheppen. Hij
treedt vaak op met andere artiesten als Emma Kirkby, Barthold Kuij ken, Konrad
Hnteler, Fabio Biondi, Enrico Gatti, Agnes Mellon.,
Jordi Savall en Gloria Banditelli. De samenwerking met
de ensembles Hespèrion XX en Europa Galante zijn daar
ook een logisch gevolg van.
Alessandiiiii heeft in de hele weield opgetreden
In eigen land wordt hij vaak als gastdirigent uitgenodigd
door belangrijke orkesten om barokopera's en -ulatoria te
dirigeren: het Orchestta del Ivlaggio Muskale Fiorentino,
het Orchestra della RAI, het orkest van het Spoleto
Festival, het Orchestia Regionale della Toscana en hct
Orchcs i a Toscaruni. Recente engagerneliten omvatten
Monteverdi's L'Incoronazione di PoppPa voor d:. Welsh
National Upeia, risola disabitata van lommelli voor de
Accadernia Filarmonica Romana, Pergolesi's La serva padrona in hei Freiburger Konzerrhaus niet het 1-reiburger
Barockorchester, en Handels Alcitia in het Team)
Nacional de Cai alunyva in liaiLeloria. Hij heeft ook al
toekomstplannen met Hasses Artaserse in het Teatro
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Rossini in Lugo, met Montezurrta van dezelfde componist in Duitsland, met Mozarts Nozze
di Figaro en Monteverdi's Ii ritorno di Ulisse in patria voor de Welsh National Opera.
Als solist heeft Rinaldo Alessandrini heel wat opnamen op zijn naam staan, die vooral
bij de labels Opus 111, Astrée, Arcana en Harmonia Mundi te vinden zijn. Hij ontving
heel wat bekroningen: in 1990 de prestigieuze Grand Prix du Disque voor zijn cd met
Frescobaldi's Fiori Musicali, in 1994 de Diapason d'Or en in 1995 de Grand Prix du Disque
voor I Libro di Toccate van dezelfde componist, en in 1995 de Deutscher Schallplattenpreis voor zijn Buxtehude-opname. Daarnaast heeft hij ook werk van Scarlatti, Bernard°
Storace, Pasquini, Johann Sebastian en Carl Philipp Emanuel Bach, BOhm en Buxtehude
op cd gezet. Verder blijven er nog nieuwe opnamen verschijnen: zo is er bij Opus 111 net
een driedelige anthologie van Italiaanse muziek voor orgel en klavecimbel uitgekomen,
bij Astrée cd's met werk van Beihm en klaviersuites van Handel, en bij Opus 111 de volledige werken voor klavecimbel van Michelangelo Rossi.

Concerto Italian°
Concerto Italian° heeft baanbrekend werk verricht voor de uitvoering van 17de- en
18de-eeuwse Italiaanse muziek. De Monteverdi-vertolkingen van het ensemble worden
door critici en toehoorders beschouwd als veruit de meest hoogstaande. De kracht van de
groep ligt in een op idiomatisch, stilistisch en linguïstisch vlak homogene en volmaakte
uitvoeringspraktijk. Die is te danken aan de Italiaanse voedingsbodem van het ensemble:
enkel Italiaanse musici maken er deel van uit. Vandaar het aangeboren aanvoelen van de
teksten, wat bijdraagt tot een uitzonderlijk levendige en volkomen ongedwongen uitvoering van de theatrale aspecten van de door hen uitverkoren muziekvorm, het madrigaal.
Onlangs werd een instrumentaal ensemble toegevoegd aan de vocale formatie van
Concerto Italiano. Dit zal het in staat stellen het repertoire uit te breiden met de `madrigali concertati' uit Claudio Monteverdi's achtste madrigaalboek, maar ook met oratoria,
cantates en vroege barokopera's.
De groep wordt regelmatig uitgenodigd op festivals en concertreeksen, waaronder het
Holland Festival Oude Muziek Utrecht, het Festival van Vlaanderen-Antwerpen, het
Londense Lufthansa Festival en de Queen Elisabeth Hall, het Aldeburgh Festival, het
Konzerthaus Wien, Styriarte in Graz, het Amsterdamse Concertgebouw, het Festival de
Wallonie, de Filharmonische Vereniging van Brussel, het Festival de Musica Antiga in
Barcelona, het Oslo Chamber Music Festival, de Cité de la Musique in Parijs, de festivals
van Beaune, Ambronay en Saintes, in Keulen, Turku, Rome, Milaan, Spoleto, Tel Aviv,
Jeruzalem, Bergen en Warschau.
In 1997 maakte Concerto Italiano zijn debuut in het Metropolitan Museum in New York,
met Vivaldi's La Senna Festeggiante. Datzelfde jaar, maar dan in Edinburgh, trad het
ensemble op in een choreografie van de Mark Morris Dance Group. Even later was het te
gast in Japan. In het Romeinse Palazzo Altemps verzorgde het de eerste moderne uitvoe-
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ring van Vinci's serenade La contesa dei Numi, een werk dat in 1729 op dezelfde plaats
gecreëerd werd.
Concerto Italiano heeft een exclusief contract met het label Opus 111. Heel wat van de
opnamen werden bekroond met de meest prestigieuze internationale onderscheidingen.
Vorig jaar nog viel het ensemble meermaals in de prijzen. De opname van het achtste
madrigaalboek van Monteverdi werd uitgeroepen tot de Best Vocal Baroque Recording
van 1998 en bekroond met een tweede Gramophone Award. Op de Midem van Cannes
kreeg het ensemble niet minder dan drie prijzen toegewezen. Datzelfde jaar nog won het
de Disque de l'Année 1998. In de loop der jaren heeft het ensemble reeds prijzen gewonnen als de Belgische Caecilia Prijs 1993 met Monteverdi's zesde madrigaalboek, een eerste
Gramophone Award in 1994 voor het vierde madrigaalboek van Monteverdi, een
Diapason d'Or in 1994, tweemaal de Deutscher Schallplattenpreis, de Grand Prix du
Disque, de Grand Prix du Disque de l'Académie Charles Cros voor Monteverdi's tweede
madrigaalboek en in 1995 de Premio Cini van Venetië voor Frescobaldi's Arie Musicali.
Daarnaast ontving Concerto Italiano onderscheidingen van de internationale muziektijdschriften Diapason, Le Monde de la Musique, Amadeus, Répertoire, Crescendo, verschillende Gramophone Editor's Choices en de Edinburgh Festival Critics Award 1996.
Concerto Italiano is niet te stuiten en werkt voort aan de integrale opnamen van
Monteverdi's madrigalen. Bovendien werden al madrigalen van Palestrina, Marenzio en
Frescobaldi en andere composities van Vivaldi, Bach, oratoria van Scarlatti, en `opere
madrigalesche' van Banchieri en Striggio op cd gezet.
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PROGRAMMA
Luca Marenzio (1553/54-1599)
0 verdi selv'o dolci fonti o rivi, a 6
uit: II sesto libro de madrigali, 6 vv, Venezia, 1595
Basciami mille volte
uit: II quinto libro de madrigali, 5 vv, Venezia, 1585
Deh rinforzate il vostro largo pianto, a 6
Per due coralli ardenti, a 6
uit: II primo libro de madrigali, Venezia, 1581
Donne, II celeste lume, a 9
uit: II quarto libro de madrigali, Venezia, 1593
Dolorosi martir, fieri tormenti, a 5
uit: II primo libro de madrigali, Venezia, 1580
La dove sono i pargoletti Arnori, a 6
uit: II secondo libro de madrigali, 6vv, Venezia,1584

Ombrose e care selve, a 5
uit: II settimo libro de madrigali, 5 vv, Venezia, 1595
E s'io mi doglio, Amore, a 6
Fuggi, speme mia, fuggi, a 6
uit: II secondo libro de madrigali, 6 vv, Venezia, 1584
Caro Aminta, pur vuoi, a 6
uit: II quarto libro de madrigali, 6 vv, Venezia, 1587
Nel pier fiorito Aprile, a 6
uit: II primo libro de madrigali, 6 vv, Venezia, 1581
Ne fero sdegno mai, Donna, mi mosse, a 6
uit: II quarto libro de madrigali, 6 vv, Venezia, 1587
Tirsi morir volea, a 5
uit: II primo libro de madrigali, 5 vv, Venezia, 1580

Udite lagrimosi Spirli d'Averno, udite, a 5
uit: II sesto libro de madrigali, 5 vv, Venezia, 1594

Tirsi morir volea versione diminuita per clavic~balo di P.Philips
uit: Cambridge, Fitzwilliam Museum, MS 32.G.29
(Fitzwilliam Virginal Boek)

Liquide porie Amor da gl'occhi sparser, er 5
uit: II primo libro de madrigali, 5 vv, Venezia, 1580

Cruda Amarilli cne cu'l nuinc anoora, 9 5
Uit 11 settimo libre de madrigal', 5 vv, Venezia, 1595

Liquide perle, in versione diminuita per liuto di
Giovanni Terzi
uit: Intavolatura di liutto, accomodata con divers'
passaggi per sonar in concerti
Venezia, 1593

Satiati Amor, ch'a pier doglioso amante, a 6
uit: II secondo libro de madrigal', 6 vv, Venezia, 1584

UonSurriaridu ini vo di piaggia in piagaia, a 5
uit: II quinto libro de madrigali, 5 vv, Venezia, 1585
Vaghi e lieti fanciulli, a 6
uit: ll secondo libro de madrigali, 6 vv, Venezia, 1584

PAUZE
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II piU dolce cigno d'Italia: een madrigaalanthologie van
Luca Marenzio (t 1599)

Ter gelegenheid van de vierhonderdste verjaardag van zijn overlijden op 22 augustus 1599
wordt Luca Marenzio dit jaar met talloze concerten (zie ook p. 86, 169 en 247), opnames
en wetenschappelijke studies herdacht. Ongetwijfeld één van de hoogvliegers in deze laatste categorie is de nieuwe monografie, met een grondig herziene biografie van de componist en vermelding van recent ontdekt archiefmateriaal. Marenzio. La Carriera di un musicista tra Rinascimento e Controriforrna werd eind vorig jaar door Marco Bizzarini in de
geboortestad van Marenzio, Coccaglia in Brescia, gepubliceerd. Het concert van vanavond is een bloemlezing uit het geheel van Marenzio's madrigalenproductie.
Op ongeveer twintigjarige leeftijd en na een nogal schaars gedocumenteerde vormingspedode, waarin hij - vermoedelijk als leerling van kapelmeester Giovanni Contino - tussen
Brescia en Mantua reisde, trad Marenzio rond 1574 in dienst van kardinaal Cristoforo
Madruzzo in Rome. Daar legde hij contacten met beroemde musici zoals Giovanni
Pierluigi da Palestrina, Nanino, Giovanelli, Soriano en de Macque. Drie jaar later publiceerde hij zijn eerste vijfstemmig madrigaal in een anthologie. Na de dood van zijn mecenas kardinaal Madruzzo, in juli 1578, werd Marenzio tot 'maestro di cappella' benoemd
aan het hof van kardinaal Luigi d'Este. Deze was de broer van Alfonso II, hertog van
Ferrara, aan wie de componist in 1580 zijn eerste bundel Il primo libro de madrigali a cinque
voci opdroeg. Een van die madrigalen, Liquide perie Amor da gr occhi sparse, op een tekst
van Lelio Pasqualino, werd beschouwd als een van de beroemdste stukken uit die tijd.
Luca Marenzio werd vervolgens in 1579 door zijn beschermheer - die op dat moment, na
een diplomatisch incident, met paus Gregorius XIII overhoop lag - zonder gunstig gevolg
bij het koor van de pauselijke kapel geïntroduceerd. Palestrina zelf uitte, waarschijnlijk
om persoonlijke redenen, na een aanvraag van Guglielmo Gonzaga van Mantua in 1583,
twijfel over Marenzio's kennis en geschiktheid om kapelmeester te worden. Deze negatieve aanbeveling zou Marenzio later nog parten spelen in de verdere ontwikkeling van zijn
loopbaan, vooral na de dood van kardinaal Luigi d'Este, eind december 1586.
De zeven jaren die aan deze breuk in Marenzio's carrière voorafgingen, waren ongetwijfeld
zijn meest productieve: hij publiceerde op relatief korte termijn twaalf bundels madrigalen, drie verzamelingen villanelle en een boek motetten. Men kende op dat ogenblik zijn
muziek aan verscheidene hoven in Rome, Firenze, Mantua en Parijs.
Nochtans werd Marenzio vanaf 1587 door geen enkel hof meer vast in dienst genomen.
In februari van het daaropvolgende jaar werd hij door (ex-kardinaal) hertog Ferdinando
de Medici geëngageerd om mee te werken aan de compositie van La Pellegrina, een reeks
intermedii voor zijn huwelijk met Christina van Lotharingen (zie ook p. 247). Marenzio
verbleef niet langer dan anderhalf jaar in Firenze, waar hij leden van de beroemde
Camerata Fiorentina ontmoette, zoals Giovanni de Bardi, Cavalieri, Malvezzi, Pen en
Caccini. Hij maakte er eveneens kennis met kardinaal Cinzio Aldobrandini en met de
jonge hertog van Bracciano, Virginio Orsini, die hem van 1590 tot 1593 onderdak zou
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verlenen in zijn Romeins paleis. In 1594 werd Marenzio dan door Aldobrandini in dienst
genomen. Op dat moment werden Marenzio's composities - mede door de herdruk vanaf
1593 van zijn volledig oeuvre door de Antwerpse drukker Petrus Phalesius - in heel
Europa, maar vooral in Engeland gewaardeerd. Anderzijds bleef hij moeilijkheden hebben
met het vinden van een vaste baan, die hij pas in 1594 in Warschau aan het hof van
Sigismund III aangeboden zou krijgen. Met grote tegenzin - getuige hiervan zijn vijfstemmige madrigalen rond het thema van de `partenza dolorosa' in het zesde boek van 1594 werkte hij van 1595 tot 1598 in het verre Polen. Bij zijn terugkeer in Italië publiceerde
hij nog in 1598 in Venetië zijn achtste en in 1599 in Rome zijn negende boek madrigalen, beide opgedragen aan leden van de familie Gonzaga, vermoedelijk om hen gunstig te
stemmen in de hoop er ooit nog als kapelmeester uitgenodigd te worden. Maar zijn zwakke gezondheid begaf het uiteindelijk kort na zijn terugkeer in Rome, waar hij in de kerk
van San Lorenzo in Lucina werd begraven.
De laatste jaren hebben filologen en musicologen samen de oorsprong van het Italiaanse
madrigaal grondig herzien. Tot ongeveer twaalf jaar geleden werd nog aanvaard dat de
16de-eeuwse vorm van het genre weliswaar niet uit het middeleeuwse madrigaal was
gegroeid, maar wel uit de frottola. De frottola is een soort profaan polyfoon lied dat op
allerlei soorten poëtische teksten kon gezet worden en dat, na een eerste ontwikkeling in
de 14de eeuw, vooral aan de hoven van de Este's in Ferrara en de Gonzaga's in Mantua
enorme bijval kende tussen 1470 en 1530. Aangezien het madrigaal - eveneens een profaan polyfoon genre - zich in Italië vanaf de jaren 1520 in een nieuwe gedaante begon te
ontwikkelen, leek een evolutie vanuit het ene naar het andere genre voor de hand liggend. Nochtans bleek het parallelle bestaan van frottola en madrigaal tussen circa 1520
en 1540 aan de Noord-Italiaanse hoven deze theorie in vraag te stellen. Naast een niet te
verloochenen wederzijdse wisselwerking van stilistische elementen tussen de beide genres,
blijkt het 16de-eeuwse madrigaal eerder het resultaat te zijn van enerzijds het fenomeen
van het petrarkisme en anderzijds van de aanwezigheid in Italië van de zogenaamde
Oltremontani.
Het petrarkisme was een soort revival, of beter gezegd een literaire tendens in navolging
van de poëzie van de 14de-eeuwse Toscaanse dichter Petrarca. In zijn Le prose della volgar
lingua uit 1525, en als gevolg van zijn studie en uitgave van Petrarca's Canzoniere in 1501,
wierp de Venetiaan Pietro Bembo het Toscaans van Petrarca op als de ideale literaire taal
voor het hele Italiaanse schiereiland. Verschillende dichters, waaronder Ludovico
Ariosto, Jacopo Sannazzaro, en Bernard° en Torquato Tasso, schreven in navolging van
Bembo tal van sonnetten in de stijl van Petrarca. Het feit dat componisten in het tweede
kwart van de 16de-eeuw de sonnetten en Trionfi van Petrarca wegens hun inherente
muzikale kwaliteiten als uiterst geschikt voor muzikale zetting beschouwden, kan op zich
als een muzikaal petrarkisme worden beschouwd.
Anderzijds waren de eerste musici die dergelijke teksten muzikaal vertaalden van Franse
en Vlaamse oorsprong, zoals bijvoorbeeld Philippe Verdelot en Jacques Arcadelt. Deze
componisten werden vanwege hun transalpijnse oorsprong in Italië de Oltremontani
genoemd. Gebruik makend van compositorische technieken, die in de eerste plaats ont-
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leend waren aan het polyfone Franse chanson, maar ook aan de contrapuntische motetten
van de Vlamingen en aan elementen uit de Ferrarese en Mantuaanse frottola, was het
madrigaal een ideale culturele illustratie van de nieuwe sociale context die in Italië was
ontstaan. Zowel aan de hoven als ter gelegenheid van musico-literaire samenkomsten van
intellectuelen - de zogenaamde `accademie' - werden madrigalen door amateurs uitgevoerd. In het begin circuleerden madrigalen hoofdzakelijk in handgeschreven stemboekjes, maar naar het voorbeeld van de Franse drukker Pierre Attaingnant, gingen ook
Italiaanse uitgevers massa's madrigalen drukken en verkopen. Hierdoor kregen professionele zangers eveneens toegang tot die muziek.
Luca Marenzio publiceerde tussen 1580 en 1599 in totaal achttien bundels met madrigalen, samen 358 composities. Daarbovenop werden nog eens 21 stukken in allerlei anthologieën uitgegeven. Zijn tekstkeuze was vóór 1590 in de eerste plaats geconcentreerd op
de arcadische gedichten van Sannazaro en vanaf 1593 op de meer intellectualistische en
pathetische teksten van Guarini, terwijl hij ook zijn hele loopbaan lang Petrarca en
Torquato Tasso op muziek zette. Vroege tekstzettingen zijn gekenmerkt door een grote formele variatie (sonnetten, ottave rime, dialogen) en inhoudelijke verscheidenheid (pastorale en liefdesthema's, afscheid, vurige erotiek, pijn en leed). Dit droeg zeker bij tot de
grote populariteit van zijn vroege composities, terwijl vanaf 1588 teksten met grotere
morele en filosofische diepgang en met zwaarmoedige beschouwingen over leven en dood
Marenzio's voorkeur genoten.
Muzikaal kan men Marenzio's madrigalen uit die eerste periode zeker als vernieuwend en
gewaagd omschrijven. Hij toonde een sterke voorliefde voor scherp contrasterende episodes: verrassende, chromatische passages wisselen plots af met korte thematische ideeën,
polyfone secties met zinnen voor één enkele stem, of homofoon en imiterend contrapunt
alterneren onverwachts. Deze madrigalen zijn vaak syllabisch gezet, zeer bondig maar
uiterst kleurrijk.
Met het einde van zijn dienstperiode bij Luigi d'Este in 1588, sloeg Marenzio echter een
nieuwe richting in. Thema's als pijn, treuren en afscheid overheersen in de bundel voor
vier tot acht stemmen uit 1588 en in het zesde boek vijfstemmige madrigalen uit 1594.
Het ritme vervaagde in deze bundels en de korte thematische ideeën verdwenen ten voordele van een grotere lineariteit in alle stemmen. Marenzio verloor interesse voor het
detail en zag zijn madrigalen nu meer als een compact continuüm, dat de geestesgesteldheid van de betrokkene(n) in het gedicht poogde te vatten. Hij beklemtoonde de declamatie van de tekst en de emotionele kracht van de uitroep, wat vaak resulteerde in een
(muzikaal) haast onnatuurlijke hoekigheid van de melodieën en uitvoerig gebruik van
dissonanten en harmonische verrassingen, waarmee hij de hoge emotionele waarde van
de getoonzette teksten als het ware modelleerde. Elke stem kreeg een eigen complete
retorische waarde. Een dergelijke gereserveerde stilistische tendens zou zich naar het
einde toe van zijn leven alleen maar verscherpen, wat ongetwijfeld ook de dalende populariteit van de composities uit zijn laatste levensjaren kan verklaren.
Marc Vanscheeuwijck
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0 verdi selv'o dolci fonti o rivi
Torquato Tasso
0 verdi selv'o dolci fonti o rivi
0 luogh'ermi e selvaggi,
Pini, Abeti, Ginestre, Allori e Faggi,
0 vagh'augelli semplici e lascivi.
Ecco, e tu che rispondi al mio lamento
Chi puo dar fin'a si crudel fortuna?
Una. Dunque sol una
E' la cagion del mio mesto concento?
Cento. Non son gia cento e put son molte
In bella festa accolte.
Com'una potra dunque il mal fornire?
Ire. Per ira mai ne per dispetto,
Non havra fin'amor nel nostro petto.

0 groene wouden, zoete bronnen en oevers,
0 woeste en verlaten oorden,
Pijn en spar, brem, laurier en beuk,
Mooie vogels, simpel en lokkend.
En ook jij die mijn klaaglied beantwoordt,
wie kan mijn wrede lot beëindigen alléén?
Eén. Is dan één slechts
de reden voor 't lied met droefheid zo véél?
Zo veel. Zo veel zijn 't er niet en toch niet weinig,
genodigd op 't mooie feest.
Hoe kan dan maken, één, de boosheid?
Boosheid. Noch boosheid, noch nijd,
zal onze liefde in 't hart bezitten.

Basciami mille volte
Basciami mille volte,
Con quelle dolci tue labbra rosate,
Piene di vaghe voglie innamorate.
E se l'alma mia presa
D'insolita dolcezza verra meno,
Stringemi tosto al delicato seno.
Ma s'avien poi ch'io mora,
Dolce la sorte fia, dolce la stella
Che morte mi data si dolce e bella.

Kus mij duizend maal,
met die zoete roze lippen van jou,
boordevol liefdeslust.
En mocht mijn ziel, gegrepen
door d'ongewone zaligheid, bezwijken,
druk mij dan aan jouw tedere boezem.
Gebeurt het dan dat ik dood ga,
zoet is dan mijn lot, zalig is de ster
die dood, zó zoet en mooi, verschaft.

Deh rinforzate ii vostro largo pianto
Deh rinforzate il vostro largo pianto
Occhi, non occhi gia ma doi torrenti,
S'ella gioisce tanto
Del vostro lagrimar, del mio dolore.
E tu infiammato core
Ch'el foco d'amor senti
Scopri l'ardente fiamma
Che ti consuma et arde a dramm'a dramma.

Laat de stroom uwer tranen zwellen,
ogen, - ogen, neen!, 't zijn bergstromen
als 't zo is dat zij genieten wil
van uw geween, van mijn smart.
En jij, hart van mij, ontvlamd,
dat voelt het liefdesvuur,
ontdek de ziedende vlam,
die je verteert en verbrandt, altijd maar meer.

Per due coralli ardenti
Per due coralli ardenti
Hor moro, hor torno in vita.
E l'aura ch'indi spira e si gradita,
Che di mille tormenti,
Bramo sentir l'assalto in mezzo al petto
Per morir e rinascer in diletto.
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Voor twee gloeiende koralen
ga 'k nu eens dood en kom dan weer tot leven.
En de zucht die mij uit ze toewaait is zó verlokkelijk,
dat ik van wel duizend tourmenten,
d'impact wil voelen midden op mijn borst.
Zo kan ik, vol genot, doodgaan en weer opstaan.
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Donne, ii celeste lume
Donne, ii celeste lume
De gl'occhi vostri che si dolce splende,
I nostri petti accende.
Ma l'alma dentro a le gran fiamme vive,
Non sface, anzi di lor si nutre e vive.
Stravaganza d'amore,
Ch'arda in etemo e mai non strugga un core

Vrouwen! het hemelse licht
uwer ogen, straalt zo zacht,
ontvlamt ons hart.
Maar de ziel, de vlammenzee ten spijt, blijft leven,
wórdt niet verteerd, voedt er zich mee en lééft er op.
Dit is liefde's extravagantie:
brandt voor eeuwig, maar nimmer vemielt een hart.

Dolorosi martir, fieri tormenti
Luigi Tansillo
Dolorosi martir, fieri tormenti,
Dun ceppi, empi lacci, aspre catene,
Ov'io la notte, i giorni, hore e momenti
Misero, piango il mio perduto bene.
Triste voci, querele, urli e lamenti,
Lagrime spesse e sempiteme pene
Son'il mio cibo e la quiete cara
Della mia vita oltr'ogni assentio amara.

Pijnlijke marteling, wrede pijn,
zware voetblokken, boeien zonder meelij, schurende
ketenen,
waarin ik, dag en nacht, alle uren en momenten,
onzalig, mijn verloren goed beween.
Pijnlijke woorden, beklag, gehuil en geween,
volle tranen en eeuwige pijnen,
dát is mijn dagelijks brood en dát is de "zalige" rust
van mijn - dat geeft eenieder toe - bijzonder bittere leven.

La dove sono i pargoletti Amori
Torquato Tasso
La dove sono i pargoletti Amori
Et altri han teso l'arco
Altri saetta al varco
Altri polisce le quadrella d'oro,
Una parte di loro
Scherzand'in verde colle o'n riva ombrosa
Fra la turba vezzosa.
E se voi non havete aure saette
Le dolci parolette
E i dolci sguardi son facelle e strali
E i bei pensieri in voi son piume et ah.

Daar waar Cupidootjes rondwaren,
is er altijd één die de boogjes spant,
en één die met de gouden pijltjes schiet,
terwijl een ander z'aan 't poetsen is.
Doe maar als één van hen,
dartel mee op de groene heuvel of aan d'oever in de
schaduw,
temidden van de lieflijke zwerm.
En al heb jij dan geen pijltjes van goud,
de zoete woordjes en
zachte oogopslag zijn jouw snoetje en puntige pijl;
hun pluimpjes en vleugels zijn jouw zoete gedachten.

Udite lagrimosi Spirti d'Averno, udite
Giambattista Guarini
Udite lagrimosi
Spirti d'Averno, udite
Nova sorte di pena e di torment°.
Mirate crudo affetto
In sembiante pietoso:
La mia Donna, crudel piu dell'infemo,
Perch'una sola morte
Non puo far satia la sua ingorda voglia.
E la mia vita e quasi
Una perpetua morte:
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Luister naar mij,
wenende geesten van d'Averno (ingang van de hel),
luister naar een nieuwe folterpijn;
kijk naar een wreedaardig gevoel
dat er uitziet als medelijden:
Mijn vrouwe, wreder dan de hel zelf,
omdat éénmaal sterven haar
vraatzucht niet kan voldoen
en mijn leven is als
een voortdurende dood,
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Mi comanda ch'io viva,
Perche la vita mia
Di mille morti il di ricetto sia.

draagt mij op te leven,
opdat mijn leven
duizend maal de dood zou kunnen ontvangen.

Liquide perle Amor da gl'occhi sparse
Lelio Pasqualino

Liquide perle Amor da gl'occhi sparse,
In premio del mio ardore.
Ma lasso ahime che '1 care
Di maggio foco m'arse
Ahi, che bastava solo,
A darmi morte il primo ardente duolo.

Vloeibare parels plengde Amor,
als beloning voor mijn vurig verlangen.
Maar helaas voor mij zette hij met
nog vuriger vuur mijn hart in vlam.
Ach, d'eerste brandende smart
was al genoeg om mij ter dood te brengen.

Consumando mi vo di piaggia in piaggia
Francesco Petrarca

Consumando mi vo di piaggia in piaggia,
Il di pensoso, poi piango la natte;
Ne stat'homai se non quando la luna.
Ratto, com'inbrunir veggio la sera,
Sospir dal petto e dagl'occhi escon l'onde
Da bagnar l'herb'e da crollare i boschi.

Ik loop van plek naar plek en word verteerd,
piekerend overdag en wenend in de nacht.
Ik voel mij als de maan,
verrukt als d'avond schemert.
Uit mijn hart blaast dan 't gezucht en d'ogen lossen hun
vocht,
om 't groen te besproeien en bossen doen buigen.

Vaghi e lieti fanciulli
Petronio Barbati
Vaghi e lieti fanciulli,
Guidate dolci amorosetti balli,
Premete i dun calli
Saltando col pie sciolto in bei trastulli.
E con nuova maniera
Circondate l'altare in longa schiera,
Lodand'ad ogn'hor meco
Questo di che portommi al mondo seco.

Leuke, vrolijke knaapjes,
leidt nu maar het zoete liefdesballet,
laat de voetplankjes maar werken,
en spring met lichte tred in 't goed vermaak.
Ga op zoek naar nieuwe wijzen
om in lange schaar het altaar te omringen.
Breng hulde saam met mij, ten aller tijd,
aan deze dag die met zichzélf ook mij ter wereld bracht.

Crudele acerba inesorabil morte,
Cagion mi dai di mai non esser lieto,
Ma di menar tutta mia vita in pianto
Ei giorni oscuri e Ie dogliose notti.
I miei gravi sospir non vanno in rime
mia duro martir vince ogni stile.

Wrede, rauw'en onwrikbare dood,
jij bent het die mij nimmer vreugde laat,
mijn leven, daarentegen, in tranen doet volbrengen,
de dagen duister maakt, de nachten droef;
mijn zuchten weegt te zwaar en wórdt geen rijm,
mijn lijden is te sterk voor eender welke stijl.

Ombrose e care selve
Qiambattista Quarini
Ombrose e care selve,
Se sospirando in flebili sussurri
Al nostro lamentar vi lamentaste,
Gioite anco al gioire,
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Dierbare bossen vol schaduw,
met 't fluisteren van klaaglijke zuchten,
kloeg je met óns klagen mee;
geniet nu ook maar met ons mee en wees verheugd;
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E tante lingue scioglierete
Quante frondi scherzan'al suon di queste
Piene del gioir nostro aure ridenti.
Cantate le venture e le dolcezze
D'Amarilli e di Tirsi Avventurosi amanti.

evenveel tongen zul je losmaken
als blaren zich opvrolijken bij 't geluid
van deze luchtstromen vol met gelach, boordevol met
ons genot.
Zing nu maar de zoete historie
van Amaryllis en Tyrsis en hun liefdesavonturen.

E s'io mi doglio, Amore
E s'io mi doglio, Amore
Fa si dolce il languire
Ch'ognor vorria morire
Per haver vita poi
Dal vago lume de' begl'occhi suoi.

En als ik afzie, Amor,
maak mijn lijden dan zó zoet,
dat ik ten allen tijd dood zou willen gaan,
om dan weer leven te kunnen putten
uit 't lieflijke licht van haar ogen.

Fuggi, speme mia, fuggi
Giovan Battista Cini
Fuggi, speme mia, fuggi,
E fuggi per non far mai piu ritomo.
Sola tu che distruggi
Ogni mia pace a far vieni soggiomo,
Invidia, gelosia, pensiero e scomo
Meco nel cieco inferno
Ove l'aspro martir mio viva eterno.

Ga maar weg, verwachting, ga maar weg,
en kom niet weer.
En jij alleen, afgunst, die mijn vree vernietigt,
moogt bij me komen wonen,
jij afgunst, jaloersheid, gepieker en vernedering,
samen met mij in de donkere hel,
waar m'n bittere lijden voor d'eeuwigheid leeft.

Caro Aminta, pur vuoi
Qiambattista quarini
Caro Aminta, pur vuoi
Lasciar, ahime, quel fiore
Che tua Filli col core
Gia ti dono ne piu verd'anni suoi,
Ne in questa dipartita
Dirli almen: Resti in pace, a Dio mia vita.
Non puo Filli piu il core;
Mira pur tu l'effetto
De l'ardente mio affetto
Che si trabbocca giu da gl'occhi fuore.
Sia voce il dolor mio;
Egli, invece di me, ti dica: a Dio.

Mijn dierbare Amintas, wil je echt
verlaten - ik kán er niet bij - de bloem
die, mét haar hart, jouw Filli je heeft geschonken,
in d'r prilste jaren?
En wil je haar bij dit afscheid
niet eens zeggen: "Vrede blijve met jou. Adieu, mijn leven.
Het hart, Filli, kan het niet meer aan;
Kijk toch zelf naar 't effect
van mijn vurig' affectie voor jou:
mijn ogen overstromend.
Laat mijn pijn mijn stem ook zijn;
laat het deze zijn, en niet mij, die jou zegge: Adieu!.

Nel pin fiorito Aprile
Nel pui fiorito Aprile,
All'hor che i vaghi augelli,
Di sopra gli arboscelli,
Cantano in vario suon dolce e gentile,
A gara anco con lor cantava Clori,
Di lei e del suo Elpin i dolci amori.
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In april, in volle bloei,
op 't uur dat lieflijke vogels,
boven in de groene struiken,
met wisselende klank, zingen, zo zacht en zoet,
zong ook Cloris, in wedijver met ze,
over Elpin, en hun beider liefdesavontuur.
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Ne fero sdegno mai, Donna, mi mosse
Luigi Tansillo
Ne fero sdegno mai, Donna, mi mosse
Ancor da voi, ne lontananza alcuna
Ne movra mai, mandami pur fortuna
Per l'onde azzurre errando e per le rosse.
Se quante spume fan l'acque percosse
Da i remi nostri al sol et a la luna,
Tante nascesser Veneri, e ciascuna
Di lor d'un navo Amor gravida fosse.
Talche, dovunque vo, tutte repente
Partorissero Amor l'onde ch'io frango,
E fosser le lor cune i pensier miei
Non arderia piu ch'arde questa mente.
Con tutto cio tal'hor mi doglio e piango,
Che non vi posso amar quanto vorrei.

Nimmer heb ik jou verwaarloosd, mijn lief,
en nooit zal afstand tussen ons komen;
laat het lot mij dan maar zwerven sturen,
als 't belieft, over blauw' en rode golven.
en mochten dan zoveel waterspatten,
in zon- en maanlicht door ons riemen opgegooid,
evenveel Venera baren, en elkéén
zwanger zijn van nieuwe Amor;
en worden dan, waar ik ook ga,
al dez' Amortjes geboren uit golven die ik breek,
en worden dan nog hun wiegjes tot mijn eigenste gedachten;
dán, geloof me mijn lief, zou mijn geest niet heviger ontvlammen dan nu.
En bij dit alles ben ik droef en verdrietig,
want ik kán jou niet zoveel beminnen als ik wil.

Tirsi morir volea
Giambattista Guarini
Tirsi morir volea
Gij occhi mirando di colei che adora;
Ond'ella, che di lui non meno ardea,
Gij disse: "Ohime, ben mio,
Deh! non morire ancora,
Che teco bramo di morire anch'io".
Freno Tirsi ii desio
C'havea di pur sua vita allor finire
E sentia morte in non poter morire.
E mentre fisso ii guardo pur tenea
Ne' begl'occhi divini
nettare amoroso indi bevea,
La bella N infa sua che gia vicini
Sentia i messi d'Amore
Disse con occhi languidi e tremanti:
"Mori, cor mio, ch'io moro".
Le rispose ii pastore:
"Ed io, mia vita, moro"
Cosi moriro i fortunati amanti
Di morte si soave e si gradita
Che, per tanto morir, tomaro in vita!

Tyrsus wilde sterven
met de ogen gericht op zijn geliefde,
toen deze, die ook voor hem vol hartstocht was,
hem zei : Ach, mijn lief,
nog niet sterven
want ook ik wens samen met jou te sterven.
Tyrsus remde daarop zijn verlangen
om zijn leven te beëindigen,
en hij voelde de dood zonder te kunnen sterven;
en terwijl hij zijn blik gericht hield
op de goddelijk mooie ogen,
en daar de nectar der liefde opdronk,
zei zijn mooie Nimf, die de boodschappers der dood
reeds in haar nabijheid voelde,
met smachtende en bevende ogen:
sterf nu maar, mijn hart, want ik sterf ook.
Waarop de herder antwoordde:
ook ik, mijn leven, ga dood.
Zo stierven de door het lot gezegende geliefden
een zo zachte en aangename dood
dat ze zelfs door de dood naar 't leven terugkeerden.

Cruda Amarilli che co'l nome ancora
Cristoforo Castelletti
Cruda Amarilli che co'l name ancora
D'amar, ahi lasso, amaramente insegni;
Amarilli, del candido ligustro
Piu candida e piu bella,

224 ivrijdag 27 augustus 1999

Wrede Amaryllis, die met de naam van de liefde dan nog,
ach mij, een bittere les bevat! Amaryllis, witter en
mooier dan de witte ligustrumbloem,
maar wreder, schichtiger en geniepiger,
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Ma de l'aspido sordo
E piu sorda e piu fera e piu fugace;
Poi che col dir t'offendo, I' mi morro tacendo.
Ma grideran per me Ie piagg'e i monti
E questa selva a cui
Si spesso ii tuo bel nome
Di risonar insegno.
Per me piangendo i fonti,
E mormorando i venti diranno i miei lamenti;
Parlera nel mio volto la pietade e'l dolore;
E se fia muta ogn'altra cosa al fine
Parlera ii mio morire
E ti dira la morte il mio martire.

dan de valse adder;
als ik door jouw naam te spreken jou toch alleen maar
kwets,
kan ik beter zwijgend sterven.
Maar heuvels en bergen zullen in mijn plaats schreeuwen,
en ook dit woud, aan wie ik zo vaak leer
jouw naam te laten weerklinken.
De bronnen die wenen voor mij,
de winden die fluisteren voor mij,
spreken over mijn klagen;
spijt en smart spreken in mijn eigen blik;
maar ook al verstomt al de rest, op 't eind
zal mijn sterven zelf spreken,
en zal mijn dood jou mijn lijden vertellen.

Satiati Amor, ch'a piû doglioso amante
Hercole Bottrigari
Satiati Amor, ch'a puui doglioso amante
Di me non impiagasti ii cor ancora.
Ridi fortuna, che fra tante e tante
Alme infelici la mia piu t'honora.
Godete donna sola hoggi fra tante
Ch'el mondo di belta vanta et adora
Ch'en piu di mille carte scritto sia
Vostra durezza con la voglia

Wéés maar verzadigd, Amor, dat een nog droeviger minnaar
dan ik, niet door jou in 't hart werd gekwetst;
lách maar, fortuna, dat van al die ongelukkige zielen,
de mijn u 't meeste honoreert;
geniet maar, vrouw, één van velen vandaag,
om d'r schoonheid alom bewonderd en geprezen;
want op duizend en één bladen zou gegrift moeten staan:
jouw steenhardheid, mijn verlangen.
Vertaling: Walter Geerts
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Roland Peelman

De in België geboren musicus Roland Peelman kon in 1985 bij de Opera Australia aan de
slag. Sindsdien heeft hij er het dirigeerstokje gehanteerd voor La Fille du régiment, Les
Pécheurs de perles, La Clemenza di Tito, Fra Diavolo en Eltaliana in Algieri. Hij is medeoprichter van de Sydney Metropolitan Opera, waar hij tot 1994 de functie van muziekdirecteur waarnam en een aantal hedendaagse Australische opera's heeft gedirigeerd: The
Remedy, Fahrenheit 451, Christina's World en Black River. Van die laatste opera werd een
film gemaakt, die in 1993 de Grand Prix voor opera won op het filmfestival van Parijs.
Van 1990 tot 1997 was Roland Peelman artistiek directeur en chef-dirigent van het
Hunter Symphony Orchestra.
In 1991 werd hem een Bayreuth-beurs toegewezen om in Europa te studeren. Als freelance dirigent heeft hij sindsdien haast alle grote Australische orkesten gedirigeerd. In 1995
voerde hij met het Hunter Orchestra Madama Butterfly voor de Opera Hunter en The
Burrow voor de Chamber Made Opera uit. Hij verdiende ook zijn sporen bij de Opera
Queensland, waar hij twee jaar lang als muziekadviseur heeft gewerkt.
Daarnaast dirigeerde hij ook een aantal producties van The Company: II Barbiere di
Siviglia, Cosi fan tutte, Eugene Onegin, Carmen en ook nog Don Giovanni en Samson et
Dalila, die in Brisbane en op de tournees door Queensland op de planken werden
gebracht. Onlangs nog stond hij in voor opvoeringen van Porgy and Bess op het Brisbane
Festival en voor de Australische première van Michael Finnissy's Shameful Vice in Sydney.
In 1990 werd hij artistiek directeur van The Song Company, die hij in de loop van talloze
concerten, tournees en opnamen heeft zien uitgroeien tot een van de meest vooraanstaande a cappella-ensembles. In 1992 stond The Fairy Queen op het programma en in
1994 volgde het eerste seizoen van The Burrow op het Perth Festival en in Sydney. In
1997 vormde de première van The Sinking of the Rainbow Warrior op het Sydney Festival
een van de hoogtepunten van het jaar.
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Ruth Kilpatrick

Aan het Elder Conservatorium of Music studeerde Ruth Kilpatrick in 1995 af met een
hele rits eerste prijzen voor vocale muziek. Ze heeft naar zo'n grote bijval kunnen toewerken onder het toeziend oog van haar zanglerares Guila Tiver. Als zangeres, pianiste en
begeleidster is ze nu al een paar jaar een vertrouwd gezicht op de muziekpodia van
Adelaide. Als eerste-, tweede- en derde-prijswinnaar van lokale wedstrijden in Eisteddfod
is ze een begeerd lid van de Adelaide Chamber Singers en werd ze wel eens vaker
gevraagd als gastsolist op concerten en operauitvoeringen in haar geboortestaat. The Fairy
Queen, The Merry Widow, Orpheus and the Underworld, Liaisons en Pirates of Penzance
maakten de toppers uit. In maart 1996 kwam ze bij The Song Company zingen.
Nicole Thomson

Nicole Thomson is in Mackay geboren en opgegroeid, zodat ze als vanzelfsprekend haar
eerste scholing bij Lorraine Smith en Barabara Bowerman heeft genoten. In 1995 studeerde ze af aan het Queensland Conservatorium of Music, met een `graduate diploma in
vocal performance' bij de tenor Gregory Massingham. Hoewel Nicole Thomson al haar
Bachelor of Arts in muziek en haar Bachelor of Music in vocale muziek aan het conservatorium behaalde, is ze zich nog aan het vervolmaken bij Anna Sweeny. Nadat ze in 1992
haar operadebuut maakte, als Lauretta in de productie van Gianni Schicchi in de Opera
North, geraakte ze in de ban van de barok en de 20ste-eeuwse muziek. Die interesse heeft
haar uiteindelijk naar The Song Company geleid, die sinds 1996 op haar medewerking
kan rekenen.

Jo Burton

Jo Burton komt eigenlijk uit Canberra waar ze, voordat ze in 1990 naar Sydney is verhuisd, operarollen en recitals voor haar rekening heeft genomen. In 1992 riep Fred Blanks
van de Sydney Moming Herald haar prestaties uit tot een van de top tien van het jaar. Ze
gaf toen, begeleid door de pianist Murray Brown, een recital van Franse, Spaanse en
Duitse liederen. Nog niet zo lang geleden voerde ze werk van Britten uit aan de Sydney
University en zette ze in Canberra een recital op het getouw met liederen van Wolf, de
Falla en Grainger. Zij sloot zich in 1993 aan bij The Song Company,
Paul McMahon

Paul McMahon die in Roma, Queensland is geboren, studeerde af aan de University of
Southem Queensland. Daarna vervolmaakte hij zich nog met een postgraduaat aan het
Queensland Conservatorium of Music. Hij heeft al heel wat operarollen neergezet: Don
Ottavio in Don Giovanni, Monostatos in Die Zauberflbte voor de Opera Queensland en
The Novice in de Australische première van Benjamin Brittens Billy Budd op het
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Brisbane Biennial Festival van 1993. Dit jaar nog zong hij Pisandro en Telemaco in Monteverdi's II Ritorno d'Ulisse in Patria door de Nederlandse Opera op het Sydney Festival.
Hij is heel erg geboeid door het werk van Bach en Handel, wat blijkt uit zijn keuze voor
opvoeringen van de H-moll Messe, zoals onlangs nog voor de University of Tasmania in
Hobart, van de Matthauspassion en de The Messiah. Beethovens Messe in C heeft hij in
1996 op het Brisbane Festival uitgevoerd. Sinds hij bij The Song Company zingt, heeft hij
al in heel Australia geconcerteerd en maakte hij verschillende internationale tournees.
Mark Donnelly

Vier jaar lang heeft Mark Donnelly een vocale opleiding gevolgd bij Gregory Massingham
aan het Queensland Conservatorium of Music. In 1993 ging hij aan de slag als koorlid bij
de Opera Queensland, waar hij vervolgens in hoofdrollen in Rigoletto, Eugene Onegin,
Carmen en onlangs nog in de titelrol in Mozarts Don Giovanni heeft geschitterd. Maar
verder wordt hij ook vaak gevraagd concerten en oratoria te verzorgen. Hij deed zijn
intrede in The Song Company in 1997.

Clive Birch

Meteen nadat Clive Birch aan de Guildhall School of Music in Londen en de National
Opera Studio was afgestudeerd, ging zijn vierjarige samenwerking met de Glyndebourne
Festival Opera van start. Toen hij in 1988 naar Australië verhuisde, is hij bij The Australian Opera en het Sydney Philharmonia Orchestra begonnen. Met het Sydney Symphony
Orchestra trad hij in 1990 op in Alban Bergs Lulu. In datzelfde jaar verscheen hij in de
wereldpremière van Andrew Schultz' Black River in de Sydney Metropolitan Opera, die
later ook nog op tournee is gegaan naar Melbourne. Hij werkte ook mee aan de film Black
River voor Lucas Produkzions, die in juli 1993 in het Sydney Opera House in première
ging en ondertussen ook al met de Grand Prix voor opera op het filmfestival van Parijs
bekroond is geweest.

The Song Company

In 1984 richtte Charles Colman 'The Song Company op. Sindsdien heeft het ensemble
een hele ontstaansgeschiedenis achter de rug en is het een van de meest originele en
hoogstaande ensembles ter wereld geworden. Het repertoire van het a capella-gezelschap
strekt zich uit van vocale muziek uit de 12de eeuw tot hedendaagse vocale composities en
blinkt uit in stilistisch aanpassingsvermogen.
Met de steun van The Australia Council en het Ministry of the Arts kan het gezelschap
voltijds aan het werk, wat jaarlijks zo'n 150 concerten in Australië en in het buitenland
mogelijk maakt. Dat ze ook educatief werk hoog in het vaandel dragen, blijkt uit hun
samenwerking met Musica Viva. Verder hebben ze naam gemaakt met talrijke opnamen,
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radio- en televisie-uitzendingen.
Het ensemble heeft zijn thuisbasis in Sydney waar het elk
jaar een aantal concertreeksen
verzorgt.
Onder leiding van Roland
Peelman, die in 1990 artistiek
directeur werd, mikt The Song
Company vooral op muziek van
componisten-emigranten uit de
15de en de 16de eeuw. Daarbij
horen onder meer de volledige
profane werken van Josquin,
een aantal klassieke composities
uit de 20ste eeuw - waaronder
een indrukwekkende en nog
altijd open lijst met opdrachten voor componisten van over heel de wereld - en zelfs een
al lang lopende cabaretvoorstelling. Het gezelschap blijft ook betrokken bij een aantal
van de meest vernieuwende hedendaagse muziektheaterstukken van Australië. Zo hebben
ze The Burrow van Michael Smetanin, Quito van Martin Wesley-Smith en The Sinking of
the Rainbow Warrior van Colin Bright uitgevoerd. Tenslotte zetten ze zich ook ten volle in
om Australische muziek in het buitenland bekend te maken.
The Song Company is vaak aanwezig op de grootste muziekfestivals van Australië en
staat altijd klaar om op tournee te gaan. De laatste jaren heeft het gezelschap veel bijval
gekend op zijn internationale rondreizen. Ook de internationale geschreven pers is vol
lof, getuige hiervan bijvoorbeeld de Soundscapes's Editor's Choice voor SchUtz' Der
Schwanengesang.
Sinds 1991 hebben ze acht cd's bij verschillende labels opgenomen: Mozart Unexpurgated,
The Green CD, The Laughter of Mermaids, The Secular Jos quin, Quito, Der Schwanengesang
en I Fiamminghi in Italia. Dit jaar zijn ze er al weer in geslaagd nog twee cd's op te nemen,
een tournee te maken in Nieuw- Zealand voor het Taranaki Festival of the Arts, en zowel
op het Sydney Festival als voor het openingsseizoen van The Studio aan het Sydney
Opera House op te treden. Later in het jaar zal het ensemble concerten geven in de
grootste centra in Queensland, zoals het Australian Festival of Chamber Music in
Townsville, en vervolgens op het prestigieuze Holland Festival Oude Muziek Utrecht, het
Festival van Vlaanderen-Antwerpen, het Festival da Estoril in Portugal, het Sagra
Musicale di Perugia in Italië en het Festival van Bagnoles in Frankrijk. En dit is nog maar
een greep uit al de festivals die The Song Company van plan is aan te doen.
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PROGRAMMA
Alfonso Ferrabosco 1(1543-1588)
Virgo per incertos casus
uit: London, British Library, add MSS (ca. 1578)
Susanne un jour
uit: London, British Library, Francis Tregian compilation, Egerton MS
Bruna sei tu
uit: II secondo libro de madrigali a cinque, Venezia, 1587
These that be certain signs
uit: Nicholas Yonge, Musica Transalpina, 1588
William Byrd (1543-1623)
Susanna fair
uit: Songs of Sundrie Natures, London, 1589
The fair young viyiJI
uil. Nicholas Von ge, Musica Transalpina, London, 1588
Thomas Morley (1557/58-1602)
0 thou that art so cruel
uit: The first booke of Canzonets to Two Voices, London, 1595
Michael East (ca. 1580-1648)
Lo, here I leave my heart
uit: The Third Set of Bookes, London, 1610
Thomas Morley
I go before, my darling
uit: The first booke of Canzonets to Two Voices, London, 1595
Robert Ramsay (ca. 1612-1644)
Sleep, floohly hirili
uit: Glasgow, Euring Music Library, MS
Thomas Morley
I should for grief and anguish
uit: The first booke of Canzonets to Two Voices, London, 1595
Michael East
Poor is the life that misses
uit: The Third Set ef fflookes, Londen, 1610
Carlo Gesualdo (ca.1561-1613)
Fcco, morir6 dunque
lo tacer6, ma nel silenzio mio
Uit: IVIadrigali libro quarto, Ferrara, 1596
Luca Marenzio (1553/54-1599)
Bad i soavi e cari
uit: II quinto libro de madrigali a sei voci, Venezia, 1591
Orlandus Lassus (1532-1594)
Chi chilichi
Hal, Lucia bona cosa
Catalina, apra finestra
uit: Libro de villanelle, moresche et altre canzoni, Paris, 1581
Gratis voor kinderen van 6 tot 9 jaar: Het Atelier van Antoon (zie ook p. 36).
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Baci Soavi: Susanna, maagden en voyeurs

"Onder de joden in ballingschap in Babylon leefde een rijke man met de naam Joachim.
Zijn vrouw, de vrome en buitengewoon mooie Susanna, had de gewoonte elke dag in de
tuin van haar man te gaan wandelen. Daar werd ze gezien door twee ouderlingen, die dat
jaar door het volk tot rechters waren aangesteld en voor haar een hevige hartstocht
begonnen te koesteren. Op een dag, toen ze vergezeld van twee dienstmeisjes ging baden
in de boomgaard, lagen de twee ouderlingen op de loer. De dienstmeisjes lieten haar
alleen en de twee belagers bestookten Susanna met onbeschaamdheden en bedreigingen.
Maar ze hield zich taai en haar geschreeuw deed de ouderlingen op de vlucht slaan. Uit
wraak verklaarden ze dat ze Susanna hadden betrapt met een jongeman, waarop ze ter
dood werd veroordeeld. Slechts één persoon trok de oprechtheid van de twee mannen in
twijfel en dat was Daniël. Hij nam hen elk apart en ondervroeg hen. Uiteindelijk kwam
hij erachter dat ze alles hadden verzonnen. Het gevolg was dat de twee wellustelingen ter
dood werden gebracht."
Tot zover de passage uit de Apocrief van Daniël (13: 1-62). In een tijd dat godsdienstige
perikelen schering en inslag waren, sprak dit dramatische en morele verhaal erg tot de
verbeelding van dichters, musici en schilders, of ook van hun klanten en mecenassen.
Allerlei spannende elementen verenigen zich in dit inspirerende verhaal: erotische prikkeling, dramatische zwier, morele ondertoon en zelfs een politieke angel. Niet alleen was
het beeld van de mooie en kuise Susanna een potentieel symbool voor de redding van de
ziel en later - net zoals de Maagd Maria - een voorstelling van de Kerk zelf, de lasterlijke
ouderlingen stonden bovendien voor alles wat joods en 'schuldig' was. Vrijwel geen enkele schilder - en wat minder bekend is, componist - die het onderwerp links heeft laten liggen. Geïnspireerd door de grote Venetiaanse weergaven van het onderwerp, heeft Rubens
verschillende versies geschilderd en getekend van de naakte vrouw die door de twee wellustelingen wordt aangerand. Het meesterlijke schilderij naar Carracci van Van Dyck, in
de Alte Pinakothek in München, toont hoe Susanna, eenmaal gevangen in het duistere
en gevaarlijke web van de wellustige ouderlingen, zich angstvallig probeert te bedekken.
Op muzikaal gebied bestaan er niet minder dan 38 toonzettingen van het onderwerp. De
pionier was Guillaume Guéroult met zijn `dixain', gevolgd door het vierstrofische lied uit
1548 van Didier Lupi uit Lyon. Alle 38 composities werden bij benadering tussen 1550 en
1620 geschreven. Het valt op dat zowel Guéroults tekst als Lupi's tenor van dit 'chanson
spirituelle' bijna in alle 37 navolgingen terug te vinden zijn. Maar in die tijd was het vrij
gebruikelijk bestaand materiaal over te nemen in latere composities. De beroemdste versie
is ongetwijfeld het vijfstrofische, Franse chanson dat Orlandus Lassus in 1560 heeft
geschreven. De compositie van Alfonso Ferrabosco I is zeker schatplichtig aan het model
van Lassus, terwijl de driedelige Engelse versie van William Byrd wat haaks staat op de
continentale traditie waarvan Ferrabosco het boegbeeld was. In die tijd van godsdienstige
omwentelingen, conflicten en vaak oorlog, is het van belang aan te stippen dat Guéroult
een hugenotendichter was en dat zijn Susanne un jour zowel door katholieken als door
protestanten ijverig op toon werd gezet. Het Concilie van Trente uit 1562 verbood echter
de verklanking van psalmteksten in de volkstaal. Daardoor was de toeëigening van het
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typische hugenotenrepertoire bijzonder aantrekkelijk geworden, want per slot van rekening is `Susanne' toch maar het Hebreeuwse woord voor 'lelie'. Noem het scherts of ironie, ondanks alles zal de associatie met het symbool bij uitstek van katholiek Frankrijk, de
'fleur de lis', met de naam `Susanne' de intellectuele elite uit die tijd niet zijn ontgaan!
Alfonso Ferrabosco zal dat verband ook wel zijn opgevallen, want voordat hij in de vroege
jaren '60 en de vette jaren '70 in dienst trad van Elizabeth I, had hij nota bene gewerkt
voor een van de meest invloedrijke en machtige katholieken onder Catharina de Medici's
heerschappij: Charles de Guise, die kardinaal van Lorraine was. Als we de verschillende
bronnen mogen geloven, zou zijn Engelse bevoegdheid hem in de ongewone positie hebben gebracht van componist-geheim agent! Voortspruitend uit een vermaarde stamboom
van Bolognese componisten en getrouwd met de Antwerpse Susanna de Simonibus, heeft
Alfonso Ferrabosco min of meer de omgekeerde weg afgelegd van de meeste noordelijke
musici. Zijn bijdrage tot het muziekleven in Engeland mag niet worden onderschat. Hij
kende immers grondig het Vlaamse contrapunt en deed een aantal principes ingang vinden die hij van Lassus tot Byrd, zijn katholieke vriend en tijdgenoot, heeft aangetroffen.
Heel wat van zijn Italiaanse madrigalen duiken op in Engelse anthologieën en werden
voorzien van nieuwe teksten. Een typisch voorbeeld is La Verginella, op een tekst van
Ariosto, die in de latere Engelse versie als These that be certain signs verscheen. Het profane motet Virgo per incertos casus werd vermoedelijk geschreven voor een of ander Latijns
zeespel en Bruno sei tu is een madrigaal op een tekst van Tasso, in zijn originele versie met
voor Ferrabosco nogal avontuurlijke ritmische eigenaardigheden.
Uiteraard volstond een enkele 'transalpijnse' componist niet om de vele populaire
Italiaanse genres in Engelse kringen gangbaar te maken. Thomas Morley zorgde verder
voor een bijzonder geestdriftige inbreng. Als student van Byrd wijdde hij zich zowel aan
het componeren als aan het publiceren van een hele waaier madrigalen â la Marenzio,
balletten á la Gastoldi, canzonette á la Anerio, enzovoort. De tweedelige canzonette van
1595 is een toonbeeld van Morley's stijl en verfijning en van de laat-Elizabethaanse bloeiperiode. Morley's opdracht aan Ladie Periam (sic) is een genoegen om in onze tijd te
lezen: "deze canzonetten (...) als twee dienstmeisjes op de uitkijk om je te helpen; (...) ze
zijn maagd en nooit buitenshuis en dus hebben ze geen idee van de trends in de buitenwereld." We kunnen er niet onderuit: zijn maagden zijn knap, levendig en sierlijk. Ze
geven ons een beeld van hoe goed het contrapunt wel werd nagevolgd op het eind van de
16de eeuw in Engeland. Aan de andere kant tonen de drie zesdelige madrigalen van
Michael East en Robert Ramsay, twee kleine meesters die in de graafschappen buiten
Londen actief waren, hoe Italiaans geïnspireerd het laatste stadium van de madrigaal in
Engeland wel was. Terwijl er in het werk van Michael East een zekere oppervlakkigheid te
bespeuren valt, blinkt Ramsay's Sleep, fleshly birth uit in tot de verbeelding sprekende harmonische sequensen, afgewisseld met sprankelende madrigalismen. Zijn plastische gevoel
voor harmonische pauze en beweging, het subtiel weergeven van de betekenis en de
natuurlijke muzikale osmose met de tekst zorgen ervoor dat dit madrigaal zonder meer
naast werken van Marenzio, De Wert en zelfs Gesualdo kan staan.
Toen Gesualdo zijn vrouw met haar minnaar betrapte 'in flangrante dilicto in flangrante
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peccato', was voor hem de maat vol. Op 16 oktober 1590 vermoordde Carlo Gesualdo,
prins van Venosa, zijn vrouw Maria d'Alavos samen met haar minnaar, graaf van Andria.
Precies dit gewelddadig voorval heeft van de toen al ongrijpbare edelman-componist een
tragisch - want hij bleef onbestraft en heeft zich alles zelf aangedaan - symbool voor martelaarschap gemaakt. Zijn daaropvolgende madrigalen behoren tot de meest melancholische
en verscheurend erotische muziek die ooit werd geschreven. Heel krachtige, chromatische
effecten, met daarbovenop valse harmonische verhoudingen en het systematisch omzeilen
van een vast tonaal centrum, wijken zozeer af van het gevestigde muzikale systeem dat zelfs
de wildste dromen van elke goede Engelse componist uit zijn tijd werden overtroffen.
Gesualdo's obsessie voor `morire' (sterven en komen), brengt onmiskenbaar een schijnbaar
pathologische graad van morbide erotiek aan de oppervlakte, die verder reikt dan wat om
het even welke schilder uit zijn tijd ook maar op doek kon hebben gezet.
Zijn tijdgenoot Luca Marenzio was helemaal niet gekant tegen enig harmonisch geëxperimenteer, maar voor Baci soavi e cari, dat hij componeerde toen hij helemaal weg was van
Guarini's verzen, hoefde die aanpak niet echt. Bij hem is de erotiek verfijnd vrouwelijk en
vooral zonnig, fris, helder en idylisch, zoals op een Botticelli zeg maar. Melodische sierlijkheid en harmonie zijn perfect in evenwicht, tekst en muziek zijn prachtig met elkaar
verweven en iedere noot is geschreven om de schoonheid van de stem ten volle te laten
klinken. Marenzio, zelf een zanger met zekere vermaardheid, slaagde erin iedere frase uit
het vijfstrofische gedicht apart vorm te geven zonder de samenhang van de cyclus te verliezen. Elk detail werd eraan toegevoegd met de zachtste streek van de verfborstel en er
valt een fijne glinstering op in de verglijdende harmonische kleuren van elk madrigaal,
die zelfs Giorgione op zijn tellen zou laten passen. Alleen het Italiaans was in staat zulke
klanken voort te brengen en alleen Marenzio belichaamde zo volkomen dat klassieke en
onbetwiste hoogtepunt van de madrigaalkunst.
Terwijl Marenzio zich haast uitsluitend bezighield met het componeren van vernuftige
madrigalen, voor de min of meer beschermde de hofhouding van een reeks rijke kardinalen in Italië - als we zijn Poolse uitstapjes op het einde van zijn leven even over het hoofd
zien -, verwerkte de in Bergen geboren Orlandus Lassus voortdurend nieuwe invloeden in
zijn werk. Deze buitengewoon bereisde, erudiete, vaak uitgegeven en geroemde man was
een veel te veelzijdige en universele geest om zich tot om het even welk genre te beperken. Hij was weergaloos in alle genres en schrok er zelfs niet voor terug populaire idiomen
te hanteren. De Parijse uitgave uit 1581 en de Antwerpse uitgave uit 1582 van zijn Libro
de villanelle, moresche et altre canzoni bevatten een waaier aan stukken die de hoge, voor
madrigalen zo karakteristieke verfijning, tegenspreekt. Vooral de moresche die hij, zoals
Lassus zelf aankaartte in het woord vooraf, "in mia gioventu" (in mijn jeugd) heeft
geschreven, springt in het 'oor' door het Napolitaans dialect - een taal die meer dan één
verbeten godsdienstige dweper op stang zou hebben gejaagd - en muziek die gebruik
maakt van traditionele volkswijsjes, die hij op zijn vroegere reizen door Italië heeft opgevangen. Uiteraard toonde zijn aanpak een uitmuntende polyfone beheersing aan, met als
gevolg dat dit repertoire toch eerder bij verfijnde muziek aanleunde in een tijd van toenemende belangstelling voor muziekspelen, mascerate, intermedii, enzovoort. Vooral de zes-
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stemmige composities overtreffen elke voorafgaande versie, zonder de kleurrijke dialoog
onrecht aan te doen die zich tussen de twee karakters ontspint. Ze zijn verankerd in de
traditie van het Napolitaanse straattheater: aan de ene kant hebben we Lucia of Catalina,
een zwart dienstmeisje en allesbehalve een maagd, en aan de andere kant Giorgia of
Martina en haar zwarte vrijer of `gente nigra'. De `moresca' zelf stond oorspronkelijk
bekend als een snelle moorse dans in een driedelige maatsoort, maar algauw werd het veel
meer dan dat. Dat blijkt vooral uit die kleine, pittoreske scènes, hoewel de snelle dansritmes in drie karakteristiek zijn voor de hele bundel.
Er is een hemelsbreed verschil tussen de vermetele scherts en de talrijke gewaagde referenties - "mala francisca", "metter' uccell'entra gaiola", etcetera - van deze stukken en de
moralistische ondertoon van Susanne un jour. Desalniettemin behoren de mooie 'fleshly
births' die we op Rubens' schilderijen te zien krijgen of de bedreigde kuisheid die ons
tegemoet komt in Van Dycks Susanna tot dezelfde wereld als de niet zo kuise Napolitaanse Lucia of de geest van Gesualdo's overspelige echtgenote. Dat mannen in die wereld
de overhand hadden, hypocrisie er triomfen vierde en seksisme er aan de orde van de dag
was, hoeft niet gezegd. Het feit dat dit allemaal een plaats kreeg in buitengewone muziek,
blijft een onuitputtelijke bron van genot.
Roland Peelman
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1 go before, my darling
I go before, my darling.
Follow thou to the bower in the close alley.
There we will together,
Sweetly kiss each other,
And like two wantons
Dally dally dally.

Ik ga voor, mijn liefste,
Volg jij dan naar het prieel in het verborgen laantje.
Daar zullen we samen,
Elkaar zoet zoenen,
En als twee dartele geliefden
Vrijen vrijen vrijen.

Sleep, fleshly birth
Sleep, fleshly birth,
In peaceful earth,
And let thine ears
List to the music of the spheres,
While we around
This fairy ground
Thy doleful obit keeping,
Make marble melt with weeping.
With num'rous feet
We'll part and meet.
Then choruslike in a ring
Thy praises sing,
While showers of flowers bestrew thee,
We'll thus with tears bedew thee.
Rest in soft peace, sweet youth and there remain
Till soul and body meet to join again.

Slaap, vergankelijke geboorte,
In de vredige aarde,
En laat je oren
Luisteren naar de muziek van de sferen,
Terwijl wij rond
Deze feeengrond
Uw droevige zielenmis houden,
En marmer in tranen doen smelten.
Met vele voeten
Zullen we uit elkaar gaan en elkaar weer ontmoeten.
Dan zullen we, als een rei, in een kring
Jou prijzen,
Terwijl een regen van bloemen jou bedekt,
Zullen we jou zo met tranen bedauwen.
Rust in zachte vrede, lieve jongeling, en blijf daar
Tot ziel en lichaam elkaar ontmoeten om weer verenigd te worden.

1 should for grief and anguish
I should for grief and anguish die recureless,
That day I missed my Flora fair and sightly,
Clearer than is the Sun that shines so brightly.

Ik zou van verdriet en angst sterven zonder toevlucht,
De dag dat ik mijn Flora, mooi en aantrekkelijk zou
missen,
Helderder dan de zon die zo stralend schijnt.

Poor is the life that misses
Poor is the life that misses
The lovers' greatest treasure,
Innumerable kisses,
Which end in endless pleasure.
0 then if this be so,
Shall I a Virgin die?
Fie, no no no.

Arm is het leven dat
De grootste schat van geliefden mist,
Ontelbare kussen,
Die eindigen in eindeloos genot.
0, als dit zo is,
Zal ik dan sterven als een maagd ?
Foei, neen, neen, neen.

Ecco morirè dunque!
Ecco morirei dunque!
Ne fia che put rimire
tu ch'ancidi mirand'il mio morire.

238 izaterdag 28 augustus 1999
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Kijk toch niet om,
jij die door 't kijken mij doodt en mij ook sterven ziet.
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Hai, gia mi discoloro,
Ohimè, vien meno
la luce a gPocchi miei,
la voce al seno.
0, che morte gradita,
S'almen potessi dir: moro mia vita.

Ai, mijn kleur trekt weg,
Ach, ook 't licht verdwijnt
uit mijne ogen,
en ook de stem verlaat mijn borst.
Ach, hoe zoet zou 't sterven zijn,
mocht ik maar zeggen kunnen: mijn leven, ik ga dood.

Io racet-c), ma nel silenzio mio
lo tacerè, ma nel silenzio mio
le lagrim'e i sospiri
Diran i miei martiri
Ma s'averra ch'io mora,
gridera poi per me la morte ancora

Ik zal zwijgen,
maar terwijl ik zwijg vertellen
traan en zucht mijn lijden.
En als ik dan dood ga,
dan zal mijn dood nog luidop voor mij spreken.

Invan dunque, o crudele,
Vuoi, che'l mio duol
del tuo rigor si cele.
Poi che mio cruda sorte
da la voc'al silentio ed alla morte

Vruchteloos, o wreedaardige!,
verlang jij dat de smart
om jouw onwrikbaarheid zich niet bekendmake:
't is immers mijn noodlot zelve
dat de stilte en de dood laat spreken.

Baci soave e cari
Giambattista Guarini
Baci soave e cari
Cibi de la mia vita,
Ch'or m'inviolat'hor mi rendete il core:
Per voi convien ch'impari,
Com'un'alma rapita
Non sent'il duol di morte e pur si more.
Quant'ha di dolce Amore,
Perchè sempr'io vi baci,
0 dolcissime rose,
In voi tinto ripose.
E s'io potessi a i vostri dolci baci
La mia vita finire:
0 che dolce morire.

Lieve zachte zoenen,
voedsel van mijn leven,
die mij nu, en ongeschonden, dit hart terugschenkt;
zij leren mij hoe
de weggerukte ziet
bij 't sterven toch de stervenspijn niet voelt.
Hoe zoet is toch Amor,
Amor die helemaal in deze kussen te vinden is,
de hele tijd dat ik je zoen,
o allerzoetste rozen.
0 kon ik maar bij 't zoete kussen
mijn leven tot staan brengen:
hoe zoet zou dan 't sterven zijn!

Baci amorosi e belli,
Mentre che voi m'aprite
Di rubini e di perle alti tesori,
E tra questi e tra quelli
Aure dolci e gradite
Spirino di vitali
Arabi odori,
L'alme de i nostri coni
Parton da la radice;
E su le labra estreme
L'un'e l'altra si preme
E bacia, e stringe, e sospirando dice:
Amor ch'unisce l'alme
Unirá ancor le salme.

Schone liefdeskussen,
je opent voor mij
rijke schatten aan robijnen en parels,
je laat verrukkelijke stromen
Arabische geuren tot leven komen;
maar tezelfdertijd
stijgen onze beider zielen
uit de wortel naar boven;
en op 't uiterste punt der lippen
drukt d' één de ander aan de borst,
omhelst en zoent en zucht:
Het kan niet dat Amor,
die zielen verbindt,
de lichamen, reeds stof, ontbindt.
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Baci affamati e'ngordi,
A i cui misti diletti,
Nè mai si satia
Amor nè mai respira:
Tu dente avido mordi,
E tu lingua saetti,
Intant'il guardo mira
E d'intomo t'aggira.
E mentre ogn'un pur vuole
Mordere e sospirare
E verdere e baciare,
Baci, morsi, sospir, sguardi, parole
Fan si dolce concento
Che vi sta'l cielo intento.

Gulzig' en begerige kussen,
nimmer is Amor verzadigd
van 't mengend genot;
nooit komt hij op adem.
Gretig bijten de tanden,
de tong schiet ook haar pijlen af;
ook d' ogen doen hun werk
en de blik waart rond.
En wijl elk maar wil
kussen en zuchten,
opbloeien en zoenen,
kussen, beetjes, zuchtjes, blikken en woorden
maken saam concert zo zoet
dat zelfs de hemel de aandacht spant.

Baci cortesi e grati
E voi labbearnorosi
Che tanto date altrui quant° togliete,
Chi v'ha cosi infiammati,
D'i miei, ch'i si bramosi
Vi fa di quell'onde si ricchi sete?
Rose d'Amor c'havete
D'ogni dolcezza ii vanto,
Ben riconosco ii dono:
Per voi si dolce sono.
Baciate questi pur, chè da voi quanto
In me si cura e prezza,
Tutto è vostra dolcezza.

Verrukkelijke liefdeszoenen
en amoureuze lippen,
die evenveel geeft als neemt,
wie heeft je zo opgehitst,
zo begerig gemaakt
naar liefderijke golven?
Rozen van Amor,
die geen verrukking ontberen,
zo goed herken ik jouw gift:
door jouw toedoen is 't zoenen zo zoet.
Kus nu ook deze, want aan beide kanten
geeft men erom en stelt men prijs erop,
alle zoetheid komt van Amors rozen.

Baci, ohimè, non mirate
Che menteio parlo oblio
Come l'hore se'n van fugaci e lieve,
Baciate, ohimè, baciate:
Lungo è'l nostro desio,
Ma la speranza è frale, il tempo è breve;
Taccia chi gioir deve.
Baci, non siate lenti,
Venite a mille;
Quante son le faville
Del mio bel foco e quanti i raggi ardenti,
Mia luce, han gl'occhi vostri,
Sian tanti i baci nostri.
Baci, di tante gioie una sol resta
Che tutte l'altr'avanza:
Sola del cor speranza,

Kussen, ach, zien jullie niet
dat wijl ik spreek, ik ook vergeet
hoe d' uren vluchten, licht;
kus maar, kus:
langdurig is 't begeren,
kortstondig is 't moment en kwetsbaar is 't verlangen.
Zwijg dus, wie genieten moet.
Haast u toch wat, kussen,
en laat er duizend komen.
Even talrijk als de gensters
van mijn haardvuur zijn, als ook de gloeiende stralen licht van mij! - van jouw ogen zijn,
zó talrijk wezen ook onze kussen.
Kussen, één alleen, van vele vreugden, blijft,
en gaat ook alle andere vooraf:
die éne verwachting van 't hart naar nog meer.

Chi chilichi
Chi chilichi?
Cucurucu!
U, scontienta, u beschina,
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u, sportunata me Lucia!
Non sienta Martina Galla cantara?
Lassa canta, possa clepare,
Porca te piscia, sia cicata
Ia dormuta, tu scitata.
Ba con dia non ho piu per namolata.
Tutta notte tu dormuta,
Mai a me tu basciata.
Cucurucu!
Che papa la sagna,
Metter'uccell'entra gaiola
cucurucu!
Leva da loca piglia zampogna,
Va sonando per chissa cantuna
lirun Ii, lirun
Lassa, carumpa canella,
lassa Martina, lassa Lucia,
u, Madonna, a ti cilum barbuni,
U macera catutuni.
Sona non glidare, lirun
La mogliere del Pecoraro
Sette pecor'a no danaro,
Se ce fusse Caroso mio,
Cinco pecor'a no carlino.
Auza la gamba, madonna Lucia,
Stiendi la mano, piglia zanpogna,
Sauta no poco con mastro Martino
lirun ii, lirun, lirun.

- Laat hem kraaien! dat hij erin stikke!
Moge 't varken op je pissen en je verblinden!
- Ik heb geslapen en jij was klaarwakker
- Maak je weg! ik moet je niet meer!
heel de nacht heb je geslapen;
niet één keer heb je me gekust!
Kukelekuuu!
Laat de paus zijn zegen maar geven
en 't vogeltje weer in zijn kooitje kruipen!
Kukelekuuu!
Maak je weg! neem je trekzak maar mee
en ga maar op de straathoek je deuntje zingen
lirun Ii, lirun
- 't is nu welletjes, schotelvod,
hou op met Maarten hier en Lucia daar!
ik ben jouw geleuter hartstikke beu,
voor mijn part mag je oprotten!
- Lirunli moet je spelen in plaats van te roepen!
Loop maar naar de vrouw van de schaapherder:
zeven schaapjes voor geen geld;
als mijn lief hier was,
vijf schaapjes voor een cent.
- Kom, hop met de beentjes, Lucia!
gebruik je handje eens en speel met de trekzak;
huppel maar wat met baas Maarten,
lirun Ii, lirun

Hai, Lucia bona cosa
Hai, Lucia bona cosa,io dic'a tja:
che patrona fatta franca
et vè bella maritare;
giorgia tua, vo pigliare,
tutta negra v'invitare,
nott'e giomo vonno sonare
tambililili Lucia,
poi che Dio v'av'agiuta;
gente negra, vol cantate
core mi, ascoltare,
apri bocc'et non dormire,
acqua madonna al fuoco,
che ardo tutto et tu pigliat'a gioco,
io grido sempre, haime et tu non sentuta
et voce mia tutto fatta roca;
acqua madonn'al foco, che ciminera;
ard' e mè fuiuta, cocha.

Laus Polyphoniae

Hé Lucia! lieve kind! ik zeg jou:
wat ben jij. een leuk stuk geworden;
ik wil wel met je trouwen;
zwarte Joris wil jou hebben
en nodigt je uit
dag en nacht te spelen
op zijn tamboerijn, Lucia;
God heeft het zo gewild
en een zwarte man wil graag zingen;
hartendief, luister hier,
doe je mondje open en sluit je oogjes niet,
water moet er zijn, mijn lief, voor het vuur,
want ik sta in vuur en vlam, en speel nu maar mee.
Al heel de tijd sta ik te schreeuwen,
maar luisteren doe je niet,
en mijn stem is er schor van geworden;
water moet ik, liefje, voor al dat vuur, een schoorsteen lijkt het wel;
ik sta in brand en nu ben je er niet, schatje.
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Catalina, apra finestra
Catalina, apra finestra,
se voi senta 0 iorgia cantara;
se tu sent'a me sonara,
passa tutta fantanasia
fate priega, core mia.
Non volere scorrucciare,
perché Giorgia vol cantare
per passare fantanasia.
Spetta loco e non par tutta
quant'accordo quissa liuta,
Tron, tron, tirintron...
Andar a Valenza già calagiá,
schincina bacu, sana lagua!
Affaci'un poco, quissa pertusa!
Lassa via un poc'a tja
voglio cant'una canzona
Come fusse tamborina,
Hu, a te bella, Hu a te mania
Hu a te canazza! zuccara mia!
Chissa cappilla come latte
fronte luce come crescere
occhi tua come lantema
chissa nassa sprofilata
faccia tua come smeralda
chissa labbra marza panata
bocca tua come doanna,
cizza grossa come fiascone
lassa biber'a Giorgia tua
Giorgia tua, bella infanta
Vostr'amore mi fa morire!

Catalina, open het venster
als je Joris wil horen zingen;
als je me hoort zingen,
dan overtreft het alle verbeelding,
je komt erom smeken, mijn schatje!
Wees maar niet boos,
want Joris heeft zin om te zingen
dat het de verbeelding overtreft.
Wacht even en laat hem
zijn luit stemmen,
tron tron tirintron...
Naar Valencia gaan, wat een miserie!
helder water, maar niet méér.
Kijk maar eens door het gaatje!
Laat je toch wat gaan!
Ik heb zin een liedje te zingen
met de tamboerijn.
Voor jou, mijn schone! mijn gek lief!
voor jou mijn teefje, mijn suikerklontje!
Kijk eens wat een haarbos als melk zo blank!
een voorhoofd als een half maantje,
oogjes als lichtjes,
een gebeiteld neusje,
een snoetje als een smaragd,
lipjes van marsepein,
een mond als een duifje,
borsten als wijnkruiken,
laat jouw Joris even proeven,
mooi kind!
Ik ga kapot aan de liefde die ik voor je voel!

Tutta Ia notte la galla canta:
Giorga mia non puô dormire,
mala francisca possa venire
come la ladra, figlia di cane.

Héél de nacht kraait het haantje!
Joris kan niet slapen;
als de Franse ziekte maar niet komt,
als een dievegge, hondejong.

Tira va trasse intra coccina,
bibe la broda come gatia nigia.
Poi che tu non voi facciare
Io di qua voglio par tutta.
Su, schiava ladra cana musata,
Diriet 'a la porta, nistillingo,
madonna trovata, nistillingo,
con Giorgi'abbracciata, nistillingo.

Maak je weg in de keuken,
drink het kookwater maar, als een zwarte kat
Omdat je niet aan 't venster wil komen,
wil ik hier meteen weg.
Vooruit, slavin, teef met muilkorf,
achter de deur, nistillingo,
opgeraapt wijf, nistillingo,
in Joris' armen, nistillingo.
Vertaling Italiaans: Walter Geerts
Vertaling Engels: Marleen Cré
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Paul Van Nevel

Paul Van Nevel is een uitmuntend kenner van de polyfone muziek van de Middeleeuwen
en de Renaissance. Dankzij een aantal beurzen kon Paul Van Nevel naar Spanje, Italië en
Frankrijk trekken om er manuscripten te bestuderen.
In 1970 heeft hij het Huelgas Ensemble opgericht, waarvan hij nog steeds artistiek leider
is. Verder is Paul Van Nevel gastdirigent bij het Nederlands Kamerkoor voor de producties met oude polyfone muziek. Hij is ook docent oude muziek aan het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam. Paul Van Nevel heeft heel wat radiocauserieën op zijn
naam staan, maar hij publiceerde ook over bronnenstudie en interpretatietechniek. Hij
houdt zich de laatste tijd intensief bezig met een interdisciplinaire benadering van oude
muziek, waarbij de tijdgeest zoveel mogelijk bij de interpretatie wordt betrokken. Bij uitgeverij Bkenreiter gaf Van Nevel behalve transcripties van oude polyfonie, ook meerdere
boeken uit, waaronder een monografie over Johannes Ciconia.
In 1994 ontving Paul Van Nevel de prestigieuze Prix In Honorem van de 47ste Grand
Prix du Disque de l'Académie Charles Cros voor de opnamen van de Codex his Huelgas,
Febus avant! en van Orlandus Lassus' Lagrime di San Pietro. Paul Van Nevel en het
Huelgas Ensemble zijn cultureel ambassadeur van Vlaanderen en worden gesteund door
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
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Huelgas Ensemble

Het Huelgas Ensemble is een van Europa's meest gerenommeerde groepen voor de uitvoering van de polyfone muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance. Het ensemble werd
opgericht in 1970 door Paul Van Nevel, die op dat ogenblik aan de Schola Cantorum
Basiliensis doceerde.
Sinds 1972, het jaar waarin het ensemble laureaat werd van de internationale wedstrijd
Musica Antigua van het Festival van Vlaanderen-Brugge, treedt het in bijna alle landen
van Europa op. Ook de grote radio- en televisiestations doen vaak een beroep op het
ensemble. Het Huelgas Ensemble behaalde verschillende prijzen: de Edison Prijs, de
Caecilia Prijs in 1991, 1993 en 1995, de Snepvangers Prijs van de Belgische Muziekpers
in 1991 voor de cd met de twaalfstemmige mis Et ecce terrae motus van Antoine Brumel,
en in 1993 voor de cd-opname van Nicolas Gomberts Muziek aan het hof van Karel V. Het
ensemble behaalde de eerste prijs van de Compact Records Award 1991 voor zijn opname
van de 15de-eeuwse miscyclus La dissection d'un homme armé.
Uit de weg die het ensemble bewandelt, blijkt een groeiende bekommemis om de oude
muziek, die - en dat mogen we niet uit het oog verliezen - ontstaan is uit een symbiose
met het milieu en de maatschappij, zijn karakter als tijdsfenomeen mee te geven. Zo
wordt het ensemble in zijn interdisciplinaire zoektocht geholpen door de temperamentenleer van onder anderen Albert Magnus, het geheugentheater van Ciulio Camilio, de studie van de redenaarskunst en de diverse literaire stromingen in Europa.
Het Huelgas Ensemble dankt zijn succes aan de exploratie van een onbekend repertoire,
gekoppeld aan bibliotheekonderzoek en een grote eerbied voor de uitvoeringspraktijk van
de Middeleeuwen en de Renaissance. Deze gedrevenheid in het onderzoek naar authentieke muziek heeft het ensemble internationale faam en respect bezorgd en beïnvloedt de
uitvoeringspraktijk van vele andere ensembles.
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PROGRAMMA
Intermedio I: L'Armonia delle sfere

Intermedio IV: La regione de' Demoni

Emilio de Cavalieri (ca. 1550-1602)
Dalle pit) alte sfere

Giulio Uaccini (ca. 1545-1610)
lo che dal ciel cader

Cristofano Malvezzi (1547-1599)
Noi che cantando
Sinfonia
Dolcissime Sirene
A voi reali amanti
Coppia gentil

Cristofano Malvezzi
Sinfonia
Or elle le due grand' alme

Inter-medio II: La gara fra Muse e
Pieridi

Intermedio V: II canto d'Arione

Luca Marenzio (1553/1554-1599)
Sinfonia
kelle ne re' liatura
chi dal delfinn
Se nelle voci nostre
figlie di Piero

Giovanni de Bardi (1534-1612)
Misori habitator del cieco Averno

Cristofano Malvez7i
lo che ronde raffreno
E noi con questa bella diva
Sintonia
jacupu peri (1561 1633)
Dunque fra torbide onde

Intermedio III: II combattimento pitico
d'Apollo

Cristofano Malvezzi
I ieti solcando il mare

Luca Marenzio
Qui di carne si sfama

Intermedio VI: La discesa di Apollo e
Bacco col Ritmo e l'Armonia

Matthias We.rrennre (? - na 1574)
Sinfonia: La battaglia tallana
uit: La batataglia taliana ... con alcune villote,
Venezia, 1549
Luca Marenzio
valoroso Dio
wille volte

PAUZE
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Cristofano Malvezzi
Dal vagn n hol corenc.)
qual dooiende nube
Emilio de Cavalieri
Godi turba mortal
Cri3tofano Malve77i
fortunato giorno
che nuovo miracolo
uit: Intermedii et concerti, Venezia, 1591
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La Pellegrina: de laatste renaissancedroom

Het avontuur van La Pellegrina begon op 19 oktober 1587, toen de groothertog van
Toscane, Francesco de Medici, en zijn gemalin Bianca Capello de dood vonden in een
villa van de Medici. Ferdinando, de jongere broer van Francesco, werd van de moord verdacht, zonder dat de bewijzen hard konden worden gemaakt. De Spaanse ambassadeur in
Firenze rapporteerde laconiek aan zijn oversten: "De Medici's zijn nu kleine Ottomanen
geworden, want zij vermoorden elkaar zoals de Turken doen".
Wat er ook van zij, Ferdinando werd de nieuwe titelerfgenaam en ging onmiddellijk op
zoek naar een gepaste bruid om de opvolging van het geslacht te verzekeren. Trouwen was
in die tijd vooral een politieke bezigheid. De Medici's zochten op dat ogenblik een Frans
bondgenootschap, om hun positie tegen de Spanjaarden te verstevigen. De keuze van
Ferdinando viel uiteindelijk op Christine de Lorraine, de kleindochter van Catharina de
Medici.
Zonder dat de partners elkaar van ver of nabij ontmoet hadden, werd het huwelijkscontract door een volmacht getekend in Blois in 1588. In april 1589 ging Christine in
Marseille aan boord, richting Livorno, waar zij aan wal ging op 23 april. In Poggio a
Caiano zoenden de partners elkaar voor het eerst en op 30 april deed de toekomstige
groothertogin haar intrede in Firenze. Het hoogtepunt van de huwelijksfeesten, die vooral
als bedoeling hadden alle voorgaande in de schaduw te stellen, was de uitvoering op 2
mei van de intermedii La Pellegrina.
De Medici's hadden een lange en legendarische traditie van dynastieke feesten achter de
rug. Ferdinando wilde ook nu een verbazingwekkend feest, waarvan het ene onderdeel al
gigantischer en spectaculairder was dan het andere. Zo werd er een realistische voorstelling van een zeeslag gegeven in de patio van het Palazzo Pitti! De kroon op de feestelijkheden zou echter La Pellegrina worden. Ferdinando spaarde geld noch moeite om deze
renaissancedroom te verwezenlijken.
Al in februari 1588 gaf Ferdinando de opdracht om `invenzioni' uit te werken, een soort
totaalspektakel van muziek, dans en poëzie, met enorme decors en machinerieën, kortom
een muziektheater waar alle andere hoven jaloers van zouden worden. Het spektakel zou
uiteindelijk La Pellegrina worden, een cyclus van zes intermedii die aanvankelijk bedacht
waren om vóór en tussen de bedrijven van het gelijknamige theaterstuk van Girolamo
Bargagli opgevoerd te worden. Het toneelwerk was echter van zulk een middelmatige
kwaliteit, en de intermedii dermate oor- en oogverblindend, dat La Pellegrina de geschiedenis zou ingaan als een cyclus van zes mythologische intermediums. In deze tekst verwijst La Pellegrina verder steeds naar de intermedii. Het succes van de cyclus was niet in
het minst te danken aan het feit dat zowat alle coryfeeën uit het milieu van componisten,
librettoschrijvers, zangers en instrumentalisten werden ingeschakeld. De drie componisten
van de eerste opera's uit de geschiedenis - Jacopo Pen, Giulio Caccini en Emilio de
Cavalieri - vervulden in La Pellegrina een hoofdrol.

Laus Polyphoniae

zaterdag 28 augustus 19991 247

Bovendien werd geen moeite gespaard om de beste uitvoerders te engageren. Peti zong
zelf zijn aartsmoeilijke aria in het vijfde intermedio en begeleidde bovendien zichzelf op
de chitarrone. De beroemde sopraan en protégee van Cavalieri, Vittoria Archilei, deelde
de sopraanpartijen met Caccini's vrouw Dona Lucia. Dezelfde kwaliteit vond men onder
de instrumentalisten, met onder anderen Alessandro Striggio als virtuoze bespeler van de
archiviolata en Giulio Cini als harpspeler.
Wij zijn zeer goed geïnformeerd over de inhoud, de bezetting, de medewerkers, de decors
en machinerieën, en de 'faits divers' van de voorbereiding en de uitvoering van La
Pellegrina. De overvloedige informatie bewijst op zich al het prestigieuze opzet en de weerklank van La Pellegrina tot ver buiten Italië.
Drie bronnen zijn uitermate belangrijk voor het realiseren van dit werk. 'Pièce de résistance' is de partituur zelf, die twee jaar na de première werd uitgegeven onder de redactie
van Christofano Malvezzi (1547-1599), een van de componisten van La Pellegrina en
maestro di cappella van de Medici's. De muziek werd gedrukt in veertien stemboeken op
de persen van Giacomo Vincentini in 1591. Vooral in het negende stemboek gaf Malvezzi
overvloedige aanduidingen over bezettingen, gebruikte instrumenten, soms zelfs de namen
van de solisten en instrumentalisten.
De tweede belangrijke bron is een uitgebreid en gedetailleerd verslag van de voorbereidingen en van de première, geschreven door Bastiano de Rossi, humanist en secretaris
van de Accademia della Crusca, met als titel Descrizione dell' Apparto e degl'Intermedi neile
nozze de' Serenissime Don Ferdinand° Medici e Madoma Cristina di Loreno. Ook Rossi
beschreef in detail de instrumentatie van de intermedii, de decors en machinerieën. De
gegevens van Rossi en Malvezzi zijn dikwijls tegenstrijdig; bovendien beschreven beide
auteurs wel de instrumentatie van de stukken, maar vermeldden zelden welk instrument
welke partij van de compositie vertolkte. Dit moet door de uitvoerders ingevuld worden.
Ook de namen van de componisten van de werken zijn soms verschillend. Zo schreef
Rossi dat Cavalieri de componist van de eerste aria van het eerste intermedium was.
Malvezzi vermeldde echter Archilei als auteur.
Een derde bron verschaft ons inzage in de voorbereidingen, repetities en 'faits divers' van
La Pellegrina, met soms pikante details over ruzies en afgunst tussen de musici onderling.
Met name Cavalieri en Caccini schijnen niet zo'n beste vriendjes geweest te zijn, daar ze
soms van mening verschilden over de nieuwe zang- en compositiestijl van de aria's. Deze
bron bestaat uit de verslagen van de ambassadeur van Ferrara, Ercole Cortile. Het hof van
Ferrara, met zijn beroemde traditie van het 'concerto delle donne', keek met argusogen
naar de Florentijnse realisatie, temeer daar Cavalieri beweerde dat zijn musici beter waren
dan het fameuze 'concerto delle donne' van Ferrara.
Verder zijn er een aantal minder belangrijke bronnen over de realisatie van La Pellegrina.
Ogenschijnlijk hebben zij weinig te vertellen over de muziek zelf, maar ze geven sporadisch belangrijke tips voor de uitvoering. Zo is er een leveringslijst van de schoenen (!)
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voor de uitvoerders van La Pellegrina, die gekostumeerd optraden. Rossi beschreef het
begin van Dolcissime Sirene, uit het eerste intermedium, als volgt: "Canto questo
Madrigaletto un punto di ottima voce". Het stuk werd dus gezongen door een knaap, die
de groep van de sirenen vertegenwoordigde. Uit de schoenenlijst blijkt echter dat een
grote mannenmaat werd geleverd voor deze figuur. Waarschijnlijk is deze partij dus gezongen door een falsetstem of een contratenor. Tenslotte zijn er de aquarellen van de hofkunstenaar Bernardo Buontalenti, bewaard in het Victoria & Albertmuseum in Londen, die
een beeld geven van de decors. Ze werden niet alleen voor elk intermedium aangepast,
maar zelfs tijdens het verloop van een intermedium veranderd dankzij ingenieuze machinerieën. Zo bijvoorbeeld in het vierde intermedium, waar - na de voorspelling van de
Gouden Eeuw - in een gloed van wolken plots Hades voor de ogen van de luisteraars
opdook. Uit deze aquarellen en schetsen blijkt ook dat de kostumering tot in de details
door Buontalenti werd uitgewerkt, met de meest verfijnde stoffen en kleuren.
Groothertog Ferdinando wilde duidelijk van bij de aanvang het beste van het beste. Hij
stelde Giovanni de Bardi aan als `inventor' en organisator van het libretto. Bardi was een
van de grote humanisten en samen met Doni de stichter van de beroemde Florentijnse
`camerata'. Hoewel hij zelf ook teksten schreef, zorgde zijn vriend Ottavio Rinuccini voor
het leeuwendeel van het libretto. Beiden waren lid van de Accademia Fiorentina en van
de Accademia degli Alterati. Vooral deze laatste groep had een grote invloed op de interpretatie van het `dramma per musica' en distantieerde zich van de neoplatonici. Dit zal
overigens blijken in sommige teksten van La Pellegrina. De tekst van het laatste nummer
van het laatste intermedium - een `ballo' - had aanvankelijk een meer platonische
inhoud. Op vraag van Ferdinando werd deze vervangen door een tekst á Accademia
degli Alterati, een studiegroep die de liefde een meer aards karakter wilde geven.
De hogervernoemde Bernardo Buontalenti stond in voor de plastische vormgeving. Zijn
decors, kostuums en machineriëen voor La Pellegrina behoren tot het meest gesofistikeerde wat er tot dan toe in de Italiaanse muziektheaters te zien was geweest. Cortile
beschreef dat de aanmaak van de machinerieën acht maanden in beslag nam en dat deze
de voor die tijd fabelachtige som van 45.000 scudi hadden gekost.
Ferdinando gaf het leeuwendeel van de productie - de muzikale realisatie - in handen van
Emilio de Cavalieri (ca. 1550-1602). De keuze was niet toevallig: Ferdinando had tijdens
zijn verblijf in Rome Cavalieri al in dienst gehad. Voor La Pellegrina trok Emilio de
Cavalieri een aantal componisten van divers pluimage aan. Zijn eigen, nog jonge generatie, werd vertegenwoordigd door Giulio Caccini (ca. 1545-1618) en de benjamin onder
de componisten, Jacopo Peni (1561-1633). Dit triumviraat was, elk op zijn manier, begaan
met een nieuwe visie op de muziek, die erop neerkwam dat de oude polyfone stijl werd
ingeruild voor een solokunst, waarbij één stem de gevoelens van de tekst trachtte te vertolken. De middelen die hiervoor gebruikt werden, waren totaal nieuw. Ofwel werd de
melodie op een zeer virtuoze manier gediminueerd, ofwel werd de tekst op een manier
gezongen die met de term `sprezzatura' werd aangeduid: de vaste (mensurale) ritmiek werd
losgelaten en vervangen door een vrije declamatie van de tekst. Dit zoeken naar een

Laus Polyphoniae

zaterdag 28 augustus 1999

24 y

nieuwe melodische entiteit, naar een verpersoonlijking van de expressie, komt in de
muziekgeschiedenis als autonome kunst voor het eerst tot uiting in La Pellegrina, in een
aantal nummers van deze drie componisten. Alleen al hierom zijn deze intermedii een
scharnierwerk en een mijlpaal.
Cavalieri, Caccini en Peni waren niet alleen geestesgenoten, maar ook egocentrische rivalen. Zij waren hard in hun oordeel jegens de anderen. Cavalieri, theaterman die hij was,
verweet Caccini zijn te intimistische stijl voor een publiek van meer dan drieduizend (!)
man. En in een brief, geschreven na een uitvoering van één van Caccini's werken, voegde
hij eraan toe: "indien men naar mij had willen luisteren zou de muziek meer aan de ruimte aangepast geweest zijn en zou het geld beter gespendeerd zijn."
Ook Pen, het jonge enfant terrible van de muziektheaterwereld - hij was nauwelijks
negenentwintig toen hij aan La Pellegrina meewerkte -, lag regelmatig in de clinch met
Caccini. Zijn visie op de nieuwe solokunst, de locutio harmonica', ging veel verder dan
bij zijn stijlgenoten. Hij vermengde de diastematische zang (een melodie die rustig via
duidelijke intervallen beweegt) op een organische manier met de 'continue' stijl (van het
ene naar het andere woordaccent zingen zonder vaste toonhoogte), een soort Sprechgesang'. Pen beschreef zijn nieuwe vocale esthetiek van het recitatief en de solozang uitvoerig in de inleiding van zijn opera Le Musiche sopra l'Euridice uit 1600. Caccini ging
dezelfde weg op als Pen, maar was voorzichtiger in zijn dissonantenbehandeling. In de
dedicatie van zijn opera Euridice, óók uit 1600, schreef hij: "havendo legato aolcune volte
le corde del basso, affine che nel trapassare delle molte dissonanze, ch'entro vi sono, non
si ripercuota la corda, e l'udito ne venga offeso".
De nieuwe virtuoze stijl is in La Pellegrina in een viertal nummers vertegenwoordigd.
Hoogtepunt van deze stijl is de klaagzang van Arion in het vijfde intermedium, die overigens zelf door Peni werd gezongen. Het grootste gedeelte van de intermedii werd echter
geschreven in de klassieke madrigaalstijl, van drie- tot dertigstemmig. De componisten die
Cavalieri hiervoor aantrok, waren in hoofdzaak de zwaargewichten Luca Marenzio
(1553/54-1599) en Cristofano Malvezzi (1547-1599). Alhoewel in leeftijd niet zoveel verschillend van de hierboven genoemde componisten, vertegenwoordigden zij toch een heel
andere stijl. Malvezzi en Marenzio - beiden werkzaam in Firenze - waren de boegbeelden
van de madrigaalstijl. Hun bijdragen in La Pellegrina zijn stuk voor stuk stalen van een
kunst waarbij de zorg voor de tekstdeclamatie, de rijke harmonische schakeringen, de eindeloze variëteit en de theatrale instrumentaties telkens voor magische momenten zorgen.
De zes intermedii van La Pellegrina bestaan telkens uit een aantal nummers, die samen
één geheel vormen. Elk intermedium vertelt een ander verhaal dat de Griekse mythologische wereld oproept en die in verbinding brengt met het jonge huwelijkspaar. Drie literaire bronnen liggen aan de basis van het libretto van La Pellegrina. De Metamorfosen van
Ovidius zijn de grootste inspiratiebron. De Muziek der Sferen in het eerste intermedium en
de vreugde gebracht door ritme en harmonie in het zesde intermedium zijn geïnspireerd
op Plato. De geschiedenis van Arion in het vijfde intermedium is een parafrase uit
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Ovidius' Fasti. En op de cruciale momenten, bijvoorbeeld in het slottoneel, is Apollo
steeds van de partij.
De sinfonia's, alhoewel aanvankelijk bedacht als 'tijdverdrijf', om toe te laten de decors te
veranderen, zijn stuk voor stuk muzikale karakters op zich. Het is geen toeval dat precies
voor deze werken de instrumentale aanduidingen van Rossi en Malvezzi zeer uitgebreid en
precies zijn, alhoewel ook hier soms contradicties optreden. Waarschijnlijk zijn een aantal
verschillen in beide bronnen te wijten aan het feit dat Malvezzi na de première nog een en
ander aan de instrumentatie veranderd heeft, vooraleer de partituur definitief vast te leggen.
Bij dit alles mag niet vergeten worden dat de muziek, net zoals het gehele spektakel,
slechts één doel had: het publiek van de ene verbazing in de andere brengen, van de ene
droom in de andere. De muziek moest groothertog Ferdinando een 'In perpetuam rei
memoriam' schenken.
Paul Van Nevel
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PRIMO INTERMEDIO: L'ARMONIA
DELLE SFERE

EERSTE TUSSENSPEL: DE HARMONIE VAN
DE HEMELSFEREN
De Harmonie der Sferen.
Harmonie daalt neder op de aarde in gezelschap van
Sirenen, Schikgodinnen en Planeten.
Uitnodiging aan de stervelingen om het bruidspaar te
vieren.

Dalle pist alte sfere
giovanni de Bardi
Armonia
Dalle pia alte sfere
Di celesti sirene amica scorta
son l'harmonia, ch'a voi vengo, o mentali,
Poscia, che fino al Ciel battendo l'ali
L'alta fiamma n'apporta,
Che mai si nobil coppia il sol non vide
Qual voi nuova Minerva, e forte Alcide.

Harmonie
Ik ben Harmonie en, door hemelse sirenen
vergezeld, kom ik, uit de hoogste sferen
naar u toe, stervelingen;
want, met een vleugelslag reikend tot aan de hemel,
reikt ook zo hoog d' oplaaiende vurige geest.
Nooit immers aanschouwde de zon nobeler paar
dan u nieuwe Minerva, en u sterke Alcidis.

Noi che cantando
Ottavio Rinuccini
Sirene
Noi, che cantando, le celesti sfere
Dolcemente rotar facciamo intorno
In cosi lieto giomo
Lasciando ii Paradiso;
Meraviglie piui altere
Cantiam d'una bell'alma, e d'un bel viso.

Sirenen
Wij die door onze zang de hemelsferen
rustig laten ronddraaien,
vertrokken uit 't Paradijs
op een vreugdevolle dag
en zingen de grote wonderen
van een mooie ziel en een schoon gelaat.

Dolcissime Sirene
Ottavio Rinuccini
Fanciullo
Dokissime Sirene,
Tomate al Cielo, e'ntanto
Facciam cantando a gara un dolce canto.
Non mai tanto splendore
Vide Argo, Cipro, Delo.

Knaap
Allerliefste Sirenen,
u mag weerkeren naar de hemel;
laten wij om ter best een zoet lied zingen;
nimmer immers aanschouwde zoveel pracht
Argos, Cyprus of Delos.

A voi reali amanti
Ottavio Rinuccini
Parche e sirene
A voi reali amanti
Cediam noi tutti gran numi del Cielo,
Per lei non pur s'infiora
Ma di Perle e Rubin s'ingemma Flora:
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Parken en Sirenen
Voor u koninklijke geliefden
wijken wij allen, godheden uit de hemel;
voor u wil Flora niet alleen bloeien,
maar zich tooien met parels en robijnen;
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Di puro Argento ha l'onde,
Arno per voi gran Duce, e d'or le sponde:

van zuiver zilver zijn vandaag de golven
van d' Amo, voor t...J groothertog, en van goud zijn oevers.

Tessiam dunque ghirlande a si gran Regi
E sian di Paradiso i fiori e i fregi,
A lor fronte real s'intrecci Stelle,
E Sol, e luna, e cose alte e piU belle.

Laten we slingers vlechten voor zo grote vorsten
en laten de bloemen en versiersels uit het Paradijs zelf
komen;
laat sterren verschijnen aan hun koninklijke voorhoofd,
en zelfs de zon, de maan, en alle hoger' en mooiere dingen.

Coppia gentil
Ottavio Rinuccini
Tutti
Coppia gentil d'avventurosi amanti,
Per cui non pure il mondo
Si fa lieto, e giocondo,
Ma fiammeggiante d'amoroso zelo
Canta ridendo e festeggiando ii Cielo.

Allen
Edel paar van gelukzalige geliefden,
voor wie de wereld
zich niet alleen vreugdevol en opgewekt toont,
maar vurig van liefdesgevoel,
zing met een lach en breng lof aan de hemel.

SECONDO INTERIVIEDIO: LA GARA FRA
MUSE E PIERIDI
Ottavio Rinuccini

TWEEDE TUSSENSPEL: DE WEDSTRIJD TUSSEN MUZEN EN PIERIDEN
Zangwedstrijd tussen de Pieriden en de Muzen. De
Nimfen beoordelen ten gunste van de Muzen.

Belle ne fe' natura
Amadriadi
Belle ne fe' natura
E perchè all' armonia belt? risponde
Vero giudizio d'armonia n'infonde:
Onde d'acerba e dura contesa
Siam noi di beltá perfette,
A gran sentenza elette.

Arnadriaden
Mooi, zo schiep ons natuur;
en omdat schoonheid overeenstemt
met harmonie gaf zij ons ook inzicht in harmonie;
daarom werden wij na harde en
meedogenloze strijd, in plechtige uitspraak,
tot volmaakte schoonheden verklaard.

Chi dal delfino
Pieridi
Chi dal delfino aita
Nelle tempeste sue cantando impetra,
E quel ch'al suon di cetra
La perduta consorte
Trae delPinfemal porte
Non pere) come noi canta soave
Che piU s'el ciel non have
Si dolce melodia,
Ch'appo '1 nostro cantar rocca non sia.

Pieriden
Wie met zijn zang de hulp van de dolfijn
inroept in de storm,
wie bij de klank van citer
de verloren eega
uit de hellepoort haalt,
zingt toch niet zo mooi als wij;
want de hemel heeft geen andere
zoete melodie, die niet, naast Onze zang,
zo hard als rots lijkt.

Se nelle voci nostre
Muse
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Se nelle voci nostre
Risuona di dolcezza accento, o suono
E' gratioso dono
Del Ciel da cui procede
Quanto di bello il Cielo intende e vede
Hor voi di queste Linfe
Habitatrici Ninfe
Se del nostro cantar diletto havete,
Al Ciel gratie rendete
E di palme, e d'alloro
Incoronate il piá suave coro.

Als 't zo is dat in onze stemmen
een klank of toon van zachtheid weerklinkt,
dan is 't een gunst en gift
van de hemel die ze voortbrengt,
zoals alles wat de hemel ziet en begrijpt.
Daarom, nimfen,
bewoonsters dezer wateren,
mocht onze zang u behagen,
zeg dan dank aan de hemel
en kroon met palm en laurier
het zoetst gestemde koor.

0 figlie di Piero
Arnadriadi
0 figlie di Piero
E qual follia v'ingombra
E '1 vostro canto un' ombra
Ap0 si dolce canto

Amadriaden
Dochters van Pieris
Uw geest is wel bijzonder beneveld:
iiw zang is slechts een verre schaduw
naast de kwaliteit van deze.

Amadrial e muse
A lor si deve il vanto
D'ogni dolcezza, o Cielo, o Terra, o Venti,
Ditte s'udiste mai si dolci accenti.

Amadriaden en Muzen
Aan hen behoort de lof
voor complete zoetgevoosdheid; Hemel, Aarde en
Winden,
zeg mij of u ooit zo'n zachte tonen aanhoorde.

TERZO INTER/vIEDIO: IL COMBATTIMENTO
PITICO D'APOLLO
Ottavio Rinuccini

DERDE TUSSENSPEL: HET PYTHISCH
GEVECHT VAN APOLLO
De inwoners van Delphi worden belaagd door het
monster Python. Zij smeken om de hulp van Apollo.
Deze daalt uit de Hemelen neer en doodt, na een
verschrikkelijke strijd, het monster. Na deze overwinning wordt een vreugdedans uitgevoerd.

Qui di carne si sfama
Ebra di sangue in questo oscuro bosco
Giacea pur dianzi la terribil fera
E l'aria fosca, e nera
Rendea col fiato, e col maligno tosco

In dit duistere bos, dorstend naar bloed,
verzadigt zich met vlees het verschrikkelijke beest;
pas kwam 't hier nog voorbij en verduisterde
de lucht met zijn adem en dodelijk gif.

Delfici
Qui di carne si sfama
Lo spaventoso serpe, in questo loco
Vomita fiamma, e foco, e fischia, e rugge:
Qui l'herba, ei fior distrugge:
Ma dovè '1 fero mostro?
Forse havrà Giove udito il pianto nostro?

Delfische mensenoffers
Hier verzadigt zich met mensenvlees
't verschrikkelijk serpent, op deze plek
spuwt het vuur en vlam, blaast en brult;
hier verwoest het plant en bloem.
Maar waar is het wrede monster?
Misschien heeft Jupiter wel onze weeklacht gehoord?

254 izaterdag 28 augustus 1999

Laus Polyphoniae

0 sfortunati noi,
Dunque a saziar la fame
Nati sarem, di questo mostro infame?

Ach ongelukkigen,
zijn wij dan geboren om de honger van dit
onnoemelijk beest te stillen?

0 padre Re del Cielo
Volgi pietosi gli occhi;
All'infelice Delo
A te dimanda aita, e piange, e plora.

0 Vader, die in de hemel troont,
wend tot ons uw meelijdende blik,
naar 't ongelukkige Delos;
aan fi vraagt zij hulp, bidt en smeekt,

Movi lampo, e saetta,
A far di lei vendetta,
Contr'l mostro crudel, che la divora.

stuur een bliksemschicht, en pijlen,
om voor wraak te nemen
op het wrede monster dat haar verslindt.

0 valoroso Dio
Delfici
0 valoroso Dio
0 Dio Chiaro, e sovrano
Ecco '1 serpente rio;
Spoglia giacer della tua invitta mano
Morta è l'horribil fera,
Venite a schiera a schiera,
Venite Apollo e Delo
Cantando alzate o belle Ninfe al Cielo.

Delfische slachtoffers
Moedige God,
schitterende en hoogste God,
daar ligt geveld het serpent van het kwaad,
onschadelijk gemaakt door uw nimmer overwonnen hand;
het verschrikkelijke beest is nu dood.
Komt in schaar,
kom Apollo en Delos,
stijgt al zingend, nimfen, ten hemel.

0 mille volte
0 mille volte e mille
Giorno lieto, e felice
0 fortunate ville
0 fortunati colli, a cui put lice
Mirar l'horribil angue
Versar l'anima, e '1 sangue,
Che con fiamma e tosco,
Spogliè il prato di fior, di frond'il bosco
Cantiamo dunque a l'amoroso ballo
Rendendo gratie ai Dei d'eterna gloria
Di si lieta vittoria.

Duizend o duizend maal
gelukkige dag van opgewektheid,
0 door het lot gezegende steden,
en heuvels, die d' afgrijselijke reuze-aal
hebben zien bloeden en de geest hebben zien geven,
het monster dat met vuur en gif
de blaren van de bomen blies,
de bloemen van de weide maaide.
Laten we nu zingen bij de liefdesdans,
en dank betuigen aan de glorierijke goden
voor een zo vreugdevolle overwinning.

QUARTO INTERMEDIO: LA REGIONE DE'
DEMONI
Qiambattisto Strozxi

VIERDE TUSSENSPEL: HET RIJK DER DEMONEN
De profetie van de Gouden Eeuw. Een tovenares vraagt
aan de Geesten af te dalen en een oordeel uit te spreken over het jonge Bruidspaar. De Demonen voorspellen een Gouden Eeuw. De scène verandert dan in een
verschrikkelijke Hades waar de duivelen een klaagzang
aanheffen: zij hebben in de toekomst immers geen zielen meer te folteren.
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lo che dal ciel cader
Maga
lo che dal ciel cader
Farei Ia luna a voi ch'in alto sete
E tutt' ii ciel vedete e voi commando
Ditene quando il somm' etemo Giove
Dal ciel in terra ogni sua gratia piove.

Tovenares
Ik die de maan zou laten neerstorten
uit de hemel, onder d' ogen van u die daar in d'hoogte zit
en de hele hemel overschouwt, ik gebied u
mij te zeggen wanneer de allerhoogst' en eeuwige Jupiter
zijn volle gratie uit de hemel zal laten neerdalen.

Or che le due grand' alme
Demoni del fuoco
Or che le due grand' alme insieme aggiunge
Un sald' Amor celeste;
D'una alta gioia il mondo si riveste.
Ogni alma al bene oprar s'accende, e punge.

Duivels van het vuur
Nu de twee grote zielen samen door
één sterke hemelse liefde verbonden zijn,
hult de wereld zich in grote vreugde.
Elke andere ziel wordt tot goeddoen aangespoord
en spoort zelf tot goeddoen aan.

Volane lunge la cagion del pianto,
E felici ritoma etemo canto.

Vér weg vliedt alle grond voor klagen,
en d' eeuwige zang komt nu gelukkig weer.

Miseri habitator del cieco Averno
Diavoli
Miseri habitator del cieco Avemo
Guui nel dolente regno
Null'altro scenderá ch' invidia, e sdegno:
Sará l'horror, sará '1 tormento etemo.

Duivels
Arme bewoners van de duistere Avemus,
zo diep als daar in het treurende rijk, zakt
geen ander meer af dan afgunst en misprijzen;
daar alleen zal 't afgrijzen blijven heersen,

Duro carcere inferno:
A te non piû verrá la gente morta,
Chiudi in etemo Ia tartarea porta.

d' eeuwige foltering, de harde hellekerker:
maar naar jou komt geen gestorven sterveling meer,
sluit maar voor d' eeuwigheid de Tartaarse poort.

QUINTO INTERIViEDIO: IL CANTO D'ARIONE VIJFDE TUSSENSPEL: ZANG VAN ARION
Ottavio Rinucchini & Giovanni de Bardi
Amfitrites verschijnt vanuit de oceaandiepten in gezelschap van haar zoon Triton en de zeenimfen om het
Bruidspaar te bezingen. Na een sinfonia zingt Arion zijn
klaaglied: hij wordt door de matrozen van zijn schip met
de dood bedreigd, komt in het water terecht maar wordt
door een dolfijn gered. De matrozen zingen een vreugdelied, in de waan dat Arion verdronken is.
lo che l'onde raffreno
Anfitrite
lo che l'onde raffreno
A mio talento, e son del mar Regina
A cui s'atter', e'n inchina
Ogni nume, ch'al mar alberga in seno
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Ad inchinarmi o Regi sposi vegno
Fin dal profondo del mio vasto regno.

ik kom uit de verste diepten van mijn rijk
om voor 't koninklijke paar een buiging te maken.

E noi con questa bella diva
Ninfe
E noi con questa bella diva,
Nostr'Anfitrite
Da liquidi cristalli
Di perle e di coralli,
Siamo a inchinar a voi, gran Regi, uscite.

Nimfen
En ook wij zijn met onze schone godin,
onz' Amfitritis,
tevoorschijn gekomen
uit waterkristallen van parels en koralen,
om voor u, koningspaar, te buigen.

Anfitrite
Godi Coppia reale:
Poi che d'ardente zelo
Lieta s'inchina il Mar la Terra e'l Cielo.

Amfitritis
Geniet Koningspaar:
met vurige inzet doet á vreugdevol
buigen de Zee, de Aarde en de Hemel;

Ninfe
Che vede uscir da voi
Un cosl chiaro seme,
Ch'adomerá l'un Polo e l'altro insieme.

Nimfen
Uit u ziet men ontspringen,
zo'n glorievolle afstamming,
dat hun roem de beide polen overspant.

Anfitrite e due ninfe
E discacciar dal mondo,
Ii crudo serpe rio;
Che di puui sempre haver cresce il desio.

Amfitritis en twee nimfen
En ook het ruige wrede serpent
zal voorgoed uit de wereld worden verjaagd,
want daartoe groeit steeds meer de wens.

Ninfe
Onde fará ritomo
La vaga etá primiera,
Vostra mercede, o Regia Coppia altera.

Nimfen
En dan zal ook zijn weerkomst vieren
de schone tijd waar alles begon, van d' aanvang van alles,
dankzij á, o fier koningspaar.

Dunque fra torbide onde
Arione
Dunque fra torbide onde
Gli ultimi miei sospir manderá fuore,
Ecco gentil con tuoi suavi accenti:
Raddoppia i miei tormenti;
Ahi, lacrime, ahi dolore,
Ahi morte troppo acerba e troppo dura.
Ma deh, chi n'assicura:
0 di Terra o di Cielo
S'a torto io mi querelo:
E s'a ragion mi doglio;
Movetevi a pietá del mio cordoglio.

Arion
Te midden van woelige troebele golven
zal ik mijn laatste adem uitblazen;
en met die zachte fijne tonen
wordt mijn marteling nog groter;
ach, tranen, ach, smart,
ach, harde en bittere dood.
Maar wie van beide,
Aarde of Hemel, verzekert mij
dat ik niet zonder reden mij beklaag,
dat mijn smart niet ongegrond is:
breng medelijden tot mijn smart.

Lieti solcando il mare
Marinai
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I mali e si distrugghino?

vlieden en vernietigd worden?

Donne
Di questo nuovo Sole
Nel subito apparire
E i gigli e le viole,
Si vedranno fiorire.

Vrouwen
Met déze nieuwe dag
bij 't plots ervan verschijnen,
zullen lelies en viooltjes
in bloei worden gezien.

Tutti
0 felice stagion beata Flora

Allen
0 vreugdevol moment, o zalige Flora.

Donne
Arno ben sarai tu beato a pieno
Per le nozze felici di Loreno.

Vrouwen
Amo, met fortuinlijke volle wateren zul je
stromen voor 't blijde huwelijk van Loreno.

Tutti
0 novella d'Amor fiamma lucente:

Allen
0 vers laaiend vuur van Amor!

Donne
Questa è la fiamma ardente
Ch'infiammerá d'Arnore
Ancor l'anime spente.

Vrouwen
Ziedaar de vurige gloed
die met liefde zal bevangen
d' ook al uitgedoofde zielen.

Tutti
Ecco ch'amor e Flora
11 Cielo arde e innamora.

Allen
Kijk toch hoe Amor en Flora
de hemel in liefdesgloed doen ontbranden.

Donne
A la sposa reale
Corona trionfale
Tessin Ninfe e Pastori
Dei pg.i leggiadri fiori.

Vrouwen
Laten Nimfen en Herders
voor de koninklijke bruid
een praalkroon vlechten
met de luchtigste bloemen.

Tutti
Ferdinand° hor va felice altero.

Allen
Daar gaat, opgewekt en rechtop, Ferdinando.

Donne
La vergine gentil di santo foco
Ard'e si accinge a l'amoroso gioco.

Vrouwen
ook d' edele maagd ontvlamt met 't heilige vuur
en mengt zich graag in 't liefdesspel.

Tutti
Voi Dei, scoprite a noi la regia prole.

Allen
Goden, ontsluier nu voor ons het koninklijk nageslacht.

Donne
Nasceran semidei
Che renderan felice
Del mond° ogni pendice.

Vrouwen
Halfgoden zullen worden geboren
die elke bergflank van d' aard
met vreugde zullen overspoelen.
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Tutti
Serbin le gloria i cign'in queste rive
Di Medici e Loreno eteme e vive.

Allen
Laten dan de zwanen op dez' oevers, d' eeuwig
levende roem van Medici en Loreno dienen.

Donne
Le meraviglie nuove
Noi narreremo a Giove
Hor te Coppia Reale,
11 Ciel rend' immortale.

Vrouwen
Dit nieuwe wonder
zullen wij aan Jupiter verhalen;
nu maakt de Hemel onsterfelijk
ook U, koninklijk paar.

Tutti
Le quercie hor mei distillino
E latte i fiumi corrino
D'amor l'alme sfavillino
E gl'empi vitii aborrino
E Clio tessa l'historie,
Di cosi eteme glorie
Guidin vezzosi balli
Fra queste amene valli
Portin Ninfe e Pastori,
De l'Amo al Ciel gl'honori
Giove benigno aspiri
Ai nostri alti desiri
Cantiam lieti lodando
Cristiana, e Ferdinando.

Allen
Laat uit d' eiken honing druppen,
laat stromen melk in de rivier,
en uit zielen liefdesgensters slaan,
laat de goddeloze ondeugd in afschuw beven,
en Clio haar historiën weven
van d' eeuwige, deze, roem.
Laten dez' aanlokkelijke valleien
luchtige danspassen begeleiden.
Laat Nimfen en Herders
aan d' Amo eer betuigen ten hemel.
Laat Jupiter welwillend
onz' hoge verwachting inlossen.
En laten we blij de lof zingen
van Christine en Ferdinando.

Fine

Einde
Vertaling: Walter Geerts
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Labyrinto & Jill Feldman
Paolo Pandolfo

algemene leiding

Jill Feldman

sopraan

Paolo Pandolfo
Guido Balestracci
Eunice Brandao
Thomas Boysen

viola da gamba
viola da gamba
viola da gamba
luit, theorbe en gitaar

Zondag 29 augustus 1999, 15 u.
Kapel Elzenveld
Met de steun van
%2:2':!, The
The British Council
02r!,`: Council
Een coproductie met het Holland
Festival Oude Muziek Utrecht

Paolo Pandolfo

Volgens de American Record Guide "manifesteerde Paolo Pandolfo zich de laatste jaren
als een van de belangrijkste gambaspelers van zijn generatie in het Europese circuit van
de oude muziek". Samen met violist Enrico Gatti en klavecinist Rinaldo Alessandrini
begon hij zich omstreeks 1979 toe te leggen op renaissance- en barokmuziek. Vervolgens
studeerde hij bij Jordi Savall aan de Schola Cantorum Basiliensis.
Van 1982 tot 1990 was hij lid van Jordi Savalls beroemde ensemble Hespèrion XX, waarmee hij over de hele wereld optrad en een hele reeks opnamen realiseerde. Na het grote
succes van zijn eerste solo-opname, met Carl Philipp Emanuel Bachs solosonates voor
viola da gamba, werd Paolo Pandolfo in 1990 benoemd tot docent aan zijn alma mater, de
Schola Cantorum Basiliensis. Sinds deze aanstelling geeft hij hoofdzakelijk les in Bazel,
maar hij trekt nog wel de wereld rond om op te treden met artiesten als Emma Kirkby,
Rolf Lislevand, Rinaldo Alessandrini, Mitzi Meyerson, José Miguel Moreno en vele anderen.
Sinds 1992 leidt Paolo Pandolfo het ensemble Labyrint°, een groep van vijf viola da
gamba-spelers, die zich toeleggen op het uitgebreide repertoire voor gambaconsort.
Paolo Pandolfo heeft opnames gemaakt voor radio- en televisiestations over de hele
wereld en voor toonaangevende platenmaatschappijen zoals Astrée, EMI, Philips, Erato,
Harmonia Mundi, Tactus, Glossa en Simphonia. Recente uitgaven omvatten de sonaten
voor gamba en klavecimbel van Johann Sebastian Bach, de volledige Pièces de viole van
Forqueray en, samen met Emma Kirkby, The Spirit of Gambo met muziek van Tobias
Hume, waarmee ze verschillende belangrijke onderscheidingen in de wacht sleepten als
een Choc van Le Monde de la Musique en vijf Diapasons. Voor zijn laatste cd, A solo met
solorepertoire van de Italiaanse Renaissance tot de vroege klassiek, ontving hij een
Editor's Choice van Gramophone.
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Jill Feldman
De Amerikaanse sopraan Jill Feldman is een leidinggevende artieste op het vlak van
barok- en klassieke muziek. Haar expressieve stijl combineert een behendige vocale techniek met veel aandacht voor de dramatische inhoud, de schoonheid en de betekenis van
de teksten.
Na haar debuut in het hedendaagse repertoire, behaalde Jill Feldman een graad in de
musicologie aan de University of California. Tijdens haar parallelle studie Europese literatuur ontstond bij haar een grote bewondering voor de werken van Shakespeare en zijn
tijdgenoten. Van daaruit was de stap naar de vocale muziek uit diezelfde periode bijna
vanzelfsprekend: ze volgde een opleiding bij Lillian Loran in San Francisco en in 1980
won ze een Alfred Hertz-beurs om haar interpretatie van de oude vocale muziek te perfectioneren in Bazel, onder leiding van Andrea von Ramm. Kort daarna maakte ze haar
opmerkelijke debuut in drie producties: in de rol van La Musica in Monteverdi's Orfeo in
Berkeley, als Clerio in Cavalli's Erisrnena tijdens het Festival del Due Mondi in Spoleto,
en tijdens een tournee met het ensemble voor middeleeuwse muziek Sequentia in hun
veel geprezen uitvoering van het Ordo Virturum van Hildegard von Bingen.
Het was in 1981 dat Jill Feldman, op verzoek van William Christie, lid werd van Les Arts
Florissants in Parijs. Met dit vermaarde ensemble zette zij de titelrol van Charpentiers
Médée neer. Deze opname werd in 1985 bekroond met een Gramophone Record Award,
de Grand Prix Charles Cros en de Grand Prix du Disque de Montreux. Na haar succes als
Medea werd Jill Feldman gevraagd door Nicholas McGegan, voor een tournee doorheen
de Verenigde Staten met zijn Philharmonia Baroque Orchestra in een programma met
Franse barokmuziek voor sopraan en orkest. Na deze tournee maakte ze nog meerdere
optredens en opnames maken met dit orkest, waaronder de felopgemerkte uitvoeringen
van Handels oratorium Susanna en de cantate Clori, Tirsi e Fileno.
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Sindsdien werkte Jill Feldman met vermaarde dirigenten als Frans Brggen in Haydns The
Creation, Andrew Parrot in Handels Carrnelite Vespers, Jordi Savall in motetten van
Delalande, René Jacobs in Orontea van Cesti en Xerxes van Cavalli, Alan Curtis en JeanClaude Malgoire. Ze heeft in totaal meer dan dertig opnames gemaakt, waaronder drie
solorecitals met 17de-eeuwse Engelse en Italiaanse muziek: Udite Amanti met composities
van Monteverdi, D'India, Rossi, Strozzi en Carissimi, Ayres from Orpheus Britannicus van
Henry Purcell - beide met de luitist Nigel North -, en Harmonia Sacra met organist Davitt
Moroney. Recentelijk heeft Feldman haar vroegere interesse voor middeleeuwse muziek
weer opgenomen: samen met het ensemble Mala Punica uit Bologna nam ze vijf cd's op.
Labyrinto

Het labyrint is altijd een van de rijkste archetypes met een evocatieve kracht geweest die
de mens heeft voortgebracht. De metafoor van het pad dat ertoe aanzet om verloren te
lopen en dat uitmondt in een veelheid van wegen die nergens heen leiden, gehoorzaamt
aan een wijdverbreide en ondoorgrondelijke wet: de 'polyfonie' van de wegen - reële of
ingebeelde - die alleen maar een duidelijke betekenis krijgen indien ze bekeken worden in
hun geheel, in het deeluitmaken van een gemeenschappelijk plan ... de orde en de wanorde, de eenheid in de veelheid, de veelheid in de eenheid. De metafoor van het labyrint is
voor de mens steeds een grote inspiratiebron geweest bij de dikwijls kronkelige paden die
de muziek ons opgelegde. Bovendien, wat is er meer 'labyrintisch' dan de polyfone
muziek, het kloppende hart van het repertoire voor gambaconsort?
Labyrinto, opgericht door Paolo Pandolfo, Guido Balestracci en Eunice Brandao, betreedt
muzikale wegen en gaat artistieke ontmoetingen aan, die zowel op een rigoureuze uitvoering als op een expressieve en communicatieve uitstraling prat kunnen gaan. De polyfonie
vormt het natuurlijke epicentrum in het repertoire van Labyrinto, uiteraard met werken
die aan de viola da gamba gewijd zijn - vooral de Engelse muziek van Byrd tot Dowland
en van Tye tot Purcell - en composities waarin de gamba iets minder prominent is, maar
die daarom zeker niet minder verleidelijk en intrigerend zijn: van Frescobaldi tot Trabaci,
van Andrea Gabrieli tot Antonio de Cabezón en van Arcadelt tot Monteverdi.
Labyrinto heeft optredens verzorgd in heel Europa op de meest prestigieuze festivals, in
samenwerking met artiesten als Emma Kirkby, Jill Feldman, Carlos Mena en Rolf
Lislevand. Tot nu toe hebben ze de cd's lo canterei d'Amor bij Harmonia Mundi France en
The spirit of Gambo bij Glossa uitgebracht.
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PROGRAMMA
Tobias Hume (ca. 1569-1645)
A Polish Ayre
uit: The First Part of Ayres, London, 1605
The Spirit of Gambo
uit: Poeticall Musicke, London, 1607

Tobias Hume
An Almaine
Cease leaden slumber
A Mery conceit
uit: Poeticall Musicke, London, 1607

John Dowland (1563-1626)
Lend your ears to my sorrow
uit: The Third and Last Booke of Songs..., London,
1603

Sigismondo d'india (ca. 1582-1629)
Crud'Amarilli
uit: London, British Library, Egerton MS 2971

Tobias Hume
Sweet Ayre. The Earle of Arundels favoret
uit: Poeticall Musicke, London, 1607
John Dowland
Shall I strive with words to move
uit: The Third and Last Booke of Songs..., London,
1603
Tobias Hume
Touch my lightly
uit: The First Part of Ayres, London, 1605
Giulio Caccini (ca. 1545-1618)
Amarilli mia bella
uit: London, British Library, Egerton MS 2971
Tobias Hume
A Soldiers Resolution
uit: The First Part of Ayres, London, 1605
My Joyes are coming. The Lady of Bedfords
delight
uit: Poeticall Musicke, London, 1607
Touch me quickly
Fain would I change that note
uit: The First Part of Ayres, London, 1605

Tobias Hume
Adue sweet Love
uit: The First Part of Ayres, London, 1605
John Dowland
Come, heavy sleep
uit: The Firste Booke of Songs or Ayres London,
1597
The Pashion of Musike. Sir Christopher Hattons choice
uit: Poeticall Musicke, London, 1607
John Dowland
Disdain me still, that I may ever love
uit: A Pilgrimes Solace, London, 1612
Tobias Hume
The Earie of Pembrookes Galiard
What greater griefe
uit: Poeticall Musicke, London, 1607

John Dowland
Can she excuse my wrongs
uit: The Firste Booke of Songs or Ayres London,
1597

Gratis voor kinderen van 6 tot 12 jaar: Zonzo (zie ook p. 37).
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The Spirit of Gambo

"I doe not studie Eloquence, or professe Musicke, although I doe love Sence and affect
Harmony. My profession beeing, as my education hath beene, Armes, the onely effeminate part of mee, hath beene Musicke; which in me hath beene alwaies Generous, because
never Mercenarie."
Na de dood van koningin Elizabeth in 1603, werd het Engelse politieke klimaat getekend
door onrust. Volk en Parlement verzoenden zich niet langer met de absolutistische ambities van Jacob I en Charles I. Veelvuldige ontbindingen van het parlement leidden in de
jaren 1642-49 tot de Civil Wars en de dictatuur van Cromwell. Globetrotter en avonturier Captaine Tobias Hume (ca. 1569-1645) diende in die woelige periode in het Zweedse
en Russische leger, en verzorgde diplomatieke missies voor Charles I. Zijn karakter was al
even chaotisch als de tijdsgeest: manische en depressieve buien wisselden elkaar af.
Tussen de bedrijven door liefhebberde hij een beetje in de muziek. Als late dertiger wist
hij z'n composities te verzilveren in twee bundels: Captaine Humes Musicall Humours. The
First Part of Ayres uit 1605 en Captaine Humes Poeticall Musicke uit 1607. Onderdelen
daarvan droeg hij op aan vooraanstaande patroons, zoals Queen Anne, Sir Christopher
Hatton - voormalig Lord Chancellor - en andere notoire muziekliefhebbers. Beide publicaties bevatten een schat aan dansen en karakterstukjes voor gambaconsort, aangevuld
met luit, theorbe of gitaar. Niet enkel uit z'n toelichtingen blijkt de militaire status van
Hume, ook de titels liegen er niet om: Captaine Humes Pavan, A Soldiers Resolution en The
Earle of Pembrookes Galliard.
Fraai, maar van zulke kerels heb je er dertien in een dozijn, merkt de kritische lezer op.
Nee, toch niet. Als protagonist van de 'lyra viol', is Hume's muziekhistorisch belang zeer
groot. 17de-eeuwse bronnen beschrijven dit instrument als een kleine basgamba met lichte snaren, die dichter bij de kam liggen dan gewoonlijk. Desalniettemin werd het lyra
viol-repertoire eveneens op andere, 'normale' viola da gamba's gespeeld. Tussen 1601 en
1682 richtten achttien Engelse bronnen zich specifiek op de lyra viol. Doorgaans werden
ze genoteerd in een Franse luittabulatuur! Een tweede karakteristiek gegeven voor de viol
die `lyra-way' gespeeld wordt, is de scordatura-stemming: in plaats van de traditionele
stemming in kwarten, met een terts in het midden, dis-accordeerde men de zes snaren,
waardoor de speler in staat was bepaalde technische passages makkelijker uit te voeren, of
speciale effecten te produceren. Een mogelijk speciaal effect is het spelen van een drieklank door drie naast elkaar liggende snaren simultaan aan te strijken. In een kwartenstemming was zoiets uiteraard niet mogelijk. Gedurende de 17de eeuw bestonden in
Engeland maar liefst zestig verschillende scordatura-stemmingen!
Tobias Hume kan de pionier genoemd worden van twee speeltechnieken, die hij specifiek
in z'n lyra viol-consorts toepast: het 'pizzicato' - voor het eerst in de bundel uit 1605 systematisch aangewend - en het 'col legno'-spel of het aanslaan of strijken van de snaar met
het hout van de boog in plaats van met de haren.
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"...from henceforth, the statefull instrument Gambo Violl, shall with ease yeelde full
various and as deuicefull Musicke as the Lute..."
Inderdaad, de gamba zou in de loop van de 17de eeuw de populariteit van de luit ver
overtreffen. Dat bovenstaande uitspraak van Tobias Hume een doom in het oog van John
Dowland was, hoeft niet te verwonderen. In het voorwoord tot A Pdgrimes Solace uit 1612
betreurt hij de veronachtzaming van en kritiek op de luit. Naast Disdaine me still uit
laatstgenoemde bundel, brengen Jill Feldman en Labyrinto deze namiddag ook songs uit
The First Booke of Songs or Ayres uit 1597 en The Third and l ust Booke of Songs or Ayres uit
1603 ten gehore. De liederen uit het boek van 1597 kunnen - aldus Dowland - zowel door
één enkele zangstem met luitbegeleiding uitgevoerd worden, als door vier zangers, met
luit ad libitum. Dergelijke huismuziek werd zo gedrukt dat alle muzikanten, zittend rond
de tafel, hun stem uit hetzelfde boek konden aflezen. In het derde boek stelde Dowland
een soortgelijke uitvoeringswijze voor, maar nu met gambaconsort en/of luit.
Sinds het verschijnen van de bundel Musica Transalpina in 1588, kende het Italiaanse
madrigaal groot succes in Engeland. Vooral werk van Luca Marenzio werd vertaald naar
het Engels en beïnvloedde de insulaire madrigaalcompositie. Dat ook de madrigalen en
aria's van Sigismondo d'India en Giulio Caccini een geweldige verspreiding kenden in
Engeland, blijkt uit de talloze bewerkingen voor consort of virginaal. Het bekendste voorbeeld daarvan is Amarilli, mia bella, uit Le Nuove Musiche van 1601. Peter Philips arrangeerde het voor virginaal en ook Robert Dowland - de zoon van - nam het op in z'n eigen
oeuvre. Voorts duikt het op in vele Engelse bronnen.
In het laatste kwart van de 16de eeuw was Giulio Caccini één van de leden van de
Camerata in Firenze. Die groep Humanisten stelde zich tot doel het antieke theater te
restaureren. Deze laat- 16de-eeuwse interpretatie van wat het klassiek-Griekse theater
geweest zou kunnen zijn, ligt mede aan de oorsprong van het `favellare in armonia': het
spreken in tonen, wat muzikaal vertaling vond in de 'stik recitativo'. Hier reeds schemerde het barokke ideaal door de gevoelens te beroeren. Binnen een relatief kleine ambitus
volgde de declamator of de zanger -quasi spontaan - het ritme van de tekst. Een akkoordinstrument - klavecimbel, orgel, luit of harp - ondersteunde hem harmonisch, door op de
geaccentueerde tellen een nieuw akkoord te plaatsen, of het vorige te herhalen. Vermits
de voor de polyfonie zo typische gelijkwaardigheid van de stemmen hier opgegeven wordt,
is het niet meer noodzakelijk alle stemmen volledig uit te schrijven: karakteristiek voor
de begeleide monodie is de notatie van de zanglijn, met eronder uitsluitend de basnoten.
Cijfers geven de begeleider te kennen welke akkoorden specifiek de harmonie invullen.
Zodoende is Caccini één van de eerste componisten die het basso continuo-systeem hanteerde. Tot de tweede helft van de 18de eeuw zou dat cijfersysteem frequent in gebruik
blijven.
Steven Mariën
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Lend your ears to my sorrow
Lend your ears to my sorrow
Good people that have any pity
For no eyes will I borrow
My own shall grace my doleful dity.
Chant it my voice, though rude, like to my ryming
And tell forth my grief, which here in sad dispair
Can find no ease of tormenting

Luister naar mijn droefheid
Goede mensen die enig medelijden hebben
Want ik zal geen ogen lenen
Mijn eigen ogen zullen mijn droefgeestig liedje sieren
Zing het dan, mijn stem, hoewel je ruw bent als mijn rijmen
En spreek mijn verdriet uit, dat hier in droeve wanhoop
Geen verlichting van deze kwelling kan vinden.

Once I liv'd, once I knew delight,
No grief did shadow then my plesure:
Grac'd with love, cheer'd with beauty's sight,
I joy'd alone true, heav'nly treasure.
0 what a heav'n is love firmly embraced;
Such pow'r alone can fix delight
In Fortune's bosom ever placed.

Ooit leefde ik, ooit kende ik vreugde
Geen verdriet overschaduwde toen mijn genot
Begenadigd met liefde, opgemonterd door de aanblik
van schoonheid
Genoot ik slechts een echte, hemelse schat.
0 wat een hemel is de liefde stevig omhelsd;
Enkel zulke macht kan genot vasthouden
Altijd geplaatst in de boezem van het Lot.

Cold as ice frozen is that heart
Wh,ere thought of love could no time enter:
Such of life reap the poores part
Whose weight cleaves to this earthly center.
Mutual joys in hearts truly united
Do earth to heav'nly state convert,
Like heav'n still in itself delighted.

Koud als ijs bevroren is dat hart
Waar liefdesgedachten nooit konden binnentreden:
Zulke harten oogsten het armste deel van het leven
Wiens gewicht aan dit aardse centrum blijft kleven.
Wederzijdse vreugden in harten die echt verenigd zijn
Veranderen de aarde in een hemelse staat,
Zoals de hemel steeds behagen scheppend in zichzelf.

Shall I stijve with words to move
Shall I strive with words to move
When deeds receive not due regard?
Shall I speak and neither please
Nor be freely heard?

Zal ik proberen met woorden te ontroeren
Wanneer daden niet de gepaste aandacht krijgen?
Zal ik spreken en noch behagen,
Noch vrij gehoord worden?

Grief, alas though all in vain,
Her restless anguish must reveal.
She alone my wound shall know
Though she will not heal

Verdriet, zelfs wanneer het helaas tevergeefs is,
Moet haar rusteloze leed onthullen.
Zij alleen zal mijn wonde kennen,
Ook al zal ze ze niet genezen.

All woes have end, though awhile delay'd
Our pacience proving.
0 that Time's strange effects
Could but make, but make her loving!

Alle smarten hebben een einde, hoewel een tijdje uitgesteld
Ons geduld op de proef gesteld
0, konden de vreemde invloeden van de tijd
Haar maar liefhebbend maken!

Storms calm at last, and why may not she
Leave off her frowning?
0 sweet Love, help her hands,
My affection crowning.

Stormen worden uiteindelijk kalm, dus waarom zou zij
Haar afkeuring niet laten?
0 zoete Liefde, help haar handen,
Mijn liefde bekronend.

I woo'd her, I lov'd her

Ik maakte haar het hof, ik hield van haar
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And none but her admire.
0 come dear joy,
And answer my desire!

En bewonder haar alleen.
0 kom lieve vreugde
En beantwoord mijn verlangen!

Amarilli raia bella
Amarilli mia bella
non credi del mio cor dolce desio
d'esser tu l'amor mio credilo pur e se tirnor t'assale
prendi questo mio strale
Aprim'il petto
E vedrai scritto al core
Amarilli, Amarilli'è'l mio amore.

Mijn mooie Amaryllis,
jij gelooft niet dat ik met mijn zoete hart
vurig verlang dat jij mijn geliefde zou zijn.
Geloof het toch maar, en als angst je overvalt,
neem dan deze pijl van mij, open mijn borst
en je zal in mijn hart geschreven zien staan:
Amaryllis, Amaryllis is mijn geliefde.

Fain woul 1 change that note
Fain would I change that note
to which fond Love hath charmed me,
long, long to sing by roate,
fancyng that harmed me
yet when this thought doth come
Love is the perfect summe of all delight
I have no other choice
either for pen or voice, to sing or write

Graag zou ik de melodie veranderen
Waartoe de lieve Liefde mij heeft bekoord
Ik verlang, verlang uit het hoofd te zingen
Fantaseren heeft mij kwaad gedaan
Maar wanneer deze gedachte komt
Liefde is de perfecte som van alle vreugde
Heb ik geen andere keuze
Voor pen of stem, om te zingen of te schrijven.

0 Love they wrong thee much,
that say thy sweete is bitter.
When thy ripe fruit is such,
as nothing can be sweeter,
fair house of joy and blisse,
where truest plesure is,
I doe adore thee:
I know thee what you art
I serve thee with my hart
and fall before thee

0 Liefde, zij doen u groot onrecht aan,
die zeggen dat uw zoetheid bitter is.
Wanneer uw vruchten rijp zijn,
kan niets zoeter zijn,
fraaie woning van vreugde en zaligheid,
waar het waarachtigste genot verblijft,
Ik aanbid u zo:
Ik ken u voor wat je bent
Ik dien u met mijn hart
en kniel voor u neer.

Can she excuse my wrongs
Can she excuse my wrongs with Virtue's cloak?
Shall I call her goed when she proves unkind?
Are those clear fires which vanish into smoke?
Must I praise the leaves where no fruit I find?

Kan ze het onrecht dat ze mij deed verontschuldigen met
de mantel van de Deugd?
Zal ik haar goed noemen wanneer ze wreed blijkt?
Zijn het heldere vuren die in rook opgaan?
Moet ik de bladeren prijzen waar ik geen vruchten vind?

No, no, where shadows do for bodies stand
That may'st be abus'd if thy sight be dim.
Cold love is like towords written on sand
Or to bubbles which on the water swim.

Neen, neen; waar schaduwen in de plaats van lichamen staan
Kan je misleid worden als jouw zicht wazig is.
Koude liefde lijkt op woorden geschreven in het zand,
Of op luchtbellen die op het water drijven.

Wilt thou be thus abused still

Zal je dan nog steeds misleid worden
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Seeing that she will right thee never?
If thou canst not o'ercome her will,
Thy love will be thus fruitless ever

Wanneer je ziet dat zij je nooit genoegdoening zal geven?
Als je haar koppigheid niet kan overwinnen
Zal jouw liefde altijd zo vruchteloos zijn.

Was I so base that I might not aspire
Unto those high joes which she holds from me?
As they are high, so high is my desire,
If she this deny, what can granted be?

Was ik zo minderwaardig dat ik niet kon streven
Naar die hoge vreugden die zij van mij weerhoudt?
Zo hoog als zij zijn, zo hoog is mijn verlangen
Als zij dit ontkent, wat kan dan toegegeven worden?

lf she will yeld to that which reason is,
k is reason's will that love should be just.
Dear, make me happy still be granting this
Or cutt off delays if that I die must.

Als zij zich overgeeft aan wat rede is,
Het is de wens van de rede dat liefde rechtvaardig is
Liefste, maak me gelukkig door me dit toch te gunnen
of beëindig het uitstel als ik toch moet sterven.

Better a thousand time to die
Then for to love thus still be tormented:
Dear, but remember it was 1
Who for thy sake did die contected.

Het is beter duizend maal te sterven
Dan door lief te hebben zo gekweld te worden:
Maar, liefste, onthoud dat ik het was
Die omwille van jou tevreden stierf.

Cease teaden slumber
Cease leaden slumber dreaming,
my Genius presents the cause
of sweet musickes meaning
which breeds my soul content
and bids my Muse awake
to hear sweet musickes note, that cherefully,
glads me so cherefully

Houd op, loden sluimering,
mijn Genius presenteert de zaak
van de betekenis van de zoete muziek
die de tevredenheid van mijn ziel veroorzaakt
en mijn Muze vraagt te ontwaken
om het geluid van de zoete muziek te horen, dat mij vrolijk,
zo vrolijk, verheugt.

Methoughts as I lay sleeping,
dreams did enchant me
with the prayse of musicke
and her worth and her eternisht fame,
but now I find indeed
my teaden windows open that cherefully
comforts full cherefully

Het staat me voor dat, toen ik lag te slapen,
dromen mij betoverden
met de glorie van muziek
en haar waarde en haar vereeuwigde roem
Maar nu vind ik inderdaad
mijn loden ramen open, wat me opgewekt,
heel opgewekt, troost geeft.

Night gloomy vaile to the momn
dreams afright no more
where sweet musicke is now still appearing
leave passions to perplexe,
for now my soule delights
in musickes hannony
whose hevenly noyse
glads soules with tongue and voice

De nacht, duistere sluier van de ochtend
Dromen jagen niet langer angst aan
waar zoete muziek nu toch verschijnt
en dromen vertrekken om hartstochten in verwarring te brengen.
Want nu vindt mijn ziel geluk
in de harmonie van de muziek
wiens hemels geluid
de ziel verkwikt met taal en stem.

For now my soule delights
in heavenly noise
of musickes sweetest joyes

Want nu vindt mijn ziel geluk
in het hemelse geluid
van de zoetste vreugden van de muziek
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Crud'Amarilli
Crud'Amarilli che col nome ancora
d'amore, ahi lass'amaramente insegni
Amarilli del candido ligustro
pui candid'e pifi bella
ma dell'aspido sorda,
e piti sorda, e piti fer'e puui fugace
poichè col dire, col dir t'offendo
jo mi moro tacendo.

Wrede Amaryllis, die met de naam van de liefde dan nog,
ach mij, een bittere les bevat!
Amaryllis, witter en mooier
dan de witte ligustrumbloem,
maar wreder, schichtiger en geniepiger,
dan de valse adder;
als ik door jouw naam te spreken jou toch alleen maar
kwets,
kan ik beter zwijgend sterven.

Come, heavy sleep
Come, heavy sleep, the image of true death
And close up these my weary weeping eyes,
Whose spring of tears doth stop my vital breath
And tears my heart with sorrow's sigh-swall'n cries.
Come and possess my tired thought-wom soul,
That living dies, till thou on me be stole.

Kom, diepe slaap, het beeld van de echte dood,
En sluit deze vermoeide, wenende ogen van mij
Wiens bron van tranen mijn levensadem doet stoppen
En mijn hart verscheurt met kreten van verdriet, gezwollen van zuchten
Kom, en bezit mijn vermoeide ziel, uitgeput van het denken
Die al levend sterft, tot gij mij bekruipt.

Come, shadow of my end and shape of rest
Allied to death, child to his blak-faced night,
Come thou, and charm these rebels in my breast,
Whose walking fancies do my mind affright.
0 come, sweet sleep, come or I die for ever,
Come, ere my last sleep comes, or come never.

Kom, schaduw van mijn einde en gedaante van rust
Bondgenoot van de dood, kind van het zwarte gezicht van
zijn nacht;
Kom, Gij, en bezweer deze opstandelingen in mijn gemoed
Wiens wandelende hersenschimmen mijn geest schrik
aanjagen.
0 kom, zoete slaap, of ik sterf voor altijd
Kom, vooraleer mijn laatste slaap komt, of nooit.

Disdain me stil!, that 1 may ever love
Disdain me stil!, that I may ever love,
For who his love enjoys can love no more.
The war once past, with ease men cowards prove
And ships return'd do rot up on the shore.
And though thou frown say thou art most fair,
And still Nl love, though still I must dispair.

Minacht me steeds, dat ik altijd mag liefhebben
Want wie zijn geliefde bezit kan niet meer liefhebben.
Wanneer de oorlog over is, blijken mannen makkelijk lafaards
En schepen die terugkeerden rotten op de oever.
En zelfs wanneer je me afwijst zal ik zeggen dat jij de
mooiste bent
En ik zal jou steeds liefhebben, zelfs al moet ik steeds wanhopen.

As heat to life, so is desire to love,
And this once quench'd, both life and love are gone.
Let no my sighs, nor tears thy virtue move,
Like baser metals do not melt too soon.
Lough at my woes, although I ever moum,
Love surfeits with reward, his nurse is scome.

Zoals hitte voor het leven, zo is verlangen voor de liefde
En als dit eenmaal bevredigd is, zijn leven en liefde voorbij.
Laat noch mijn zuchten, noch mijn tranen uw deugdzaamheid bewegen
Smelt niet te vlug zoals minderwaardige metalen
Lach met mijn smarten, hoewel ik altijd treur,
Liefde wordt oververzadigd van beloning, minachting is
haar voedster.
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What greater griefe
What greater griefe then no reliefe in deepest woe
Death is no friend that will not end such harts sorrow
Helpe I do crie, no help is nie, but wind and aire
Which to and fro do tosse and blow all to dispaire,
Sit then dispaire I must yet may not die
No man unhappier lives on hearth then I

Is er een groter verdriet dan geen enkele opluchting te
vinden in diepste smart
De dood is geen vriend als hij zulk een droefheid niet
wil beëindigen
Ik roep om hulp; geen hulp is nabij; alleen wind en lucht
Die alles heen en weer slingeren en tot wanhoop blazen,
Vermits ik dan moet wanhopen en nog niet kan sterven
Leeft er op de aarde geen ongelukkiger man dan ik.

Tis I that feel the scomfull heele of dismail hate,
My gane is lost, my losse deere cost repentance late,
So I must mone be monde of none, 0 bitter gal!
Death be my friend withspeed to end and guit all.
But if thou linger in dispair to leave mee,
Ile kill dispair with hope, and so deceive thee.

Ik ben het die de minachtende hak van de troosteloze
haat voel,
Mijn winst is verloren, mijn duur verlies kost me late spijt,
Dus moet ik klagen door niemand beklaagd, 0 bittere
ergernis!
Dood, wees mijn vriend met spoed alles te beëindigen
en te verlaten.
Maar als je talmt en me in wanhoop laat,
Zal ik wanhoop met hoop doden, en je zo misleiden.
Vertaling Italiaans: Annelies Van den Bogaert
Vertaling Engels: Marleen Cré
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Stephen Darlington
"Als je een optreden van het koor bijwoont, voel je dat ieder lid zingt vanuit het hart.
Vandaar dat de muziek zo'n kracht en innige verbondenheid schuilhoudt. Ik geloof niet in
het onderdrukken van de persoonlijkheid. Ik moedig iedere zanger aan om zijn eigen
muzikale lijn waar te maken, en het is mijn taak om hen allemaal in het gareel te houden
en te laten samenzingen."
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Stephen Darlington is sinds 1985 Director of Music van
het Christ Church Cathedral Choir Oxford. Zijn eigen
artistieke loopbaan zette hij in 1971 bij dezelfde instelling
in, waar hij vier jaar lang student was van Simon Preston.
Na vier jaar actief te zijn geweest als assistent-organist aan
de kathedraal van Canterbury, werd hij op vijfentwintigjarige leeftijd Master of the Music in de St Albans Abbey en
vervolgens artistiek directeur van het wereldberoemde
Organ Festival.
Stephen Darlington werd al meermaals gevraagd als gastdirigent. In 1993 was hij `artist in residence' aan de universiteit van West-Australië en in 1997 bracht hij zijn sabbatverlof door in Sydney, Perth en
Christchurch in Nieuw-Zeeland, waar hij dirigeerde en lesgaf. Onlangs werd hij verkozen
tot voorzitter van het Royal College of Organists.

Christ Church Cathedra! Choir Oxford

Hoewel het Christ Church Cathedral Choir vijfhonderd jaar oud is, staat het vooral
bekend voor zijn jeugdige klank en zijn gewaagde en avontuurlijke programmering. De
thuisbasis van het koor is de kathedraal van Oxford, die dateert uit de 12de eeuw en een
heel eigen akoestiek heeft. Met die akoestiek is het koor door en door vertrouwd, zodat
het er zijn vertolking van oude sacrale muziek met een fris ritme en levendigheid kan verrijken en voor geen enkel ander koor moet onderdoen.
In de loop van zijn geschiedenis heeft het koor meerdere befaamde componisten en organisten aangetrokken: van zijn eerste dirigent, John Tavemer, die benoemd werd door kardinaal Wolsey in 1526, tot William Walton. De laatste jaren heeft het Christ Church
Cathedral Choir heel wat werken van hedendaagse componisten als John Tavener,
William Mathias en Howard Goodall besteld en uitgevoerd. De samenwerking met
Goodall heeft er eveneens toe geleid dat het koor de muzikale televisiethema's zong voor
Mr. Bean en The Vicar of Dibley.
Het koor bestaat uit twaalf mannen, zestien jongens en twee organisten. De jongens worden geselecteerd op hun muzikale bekwaamheid en ze krijgen daarna een opleiding aan de
school van de kathedraal. Van de mannen zijn er in totaal zes professionele zangers en zes
studenten. De kathedraal staat er tevens voor bekend dat veel van de toonaangevende
Britse organisten daar hun opleiding kregen. Naast hun dagelijkse diensten in de kathedraal heeft het koor, dankzij zijn goede reputatie, elk jaar weer een druk programma met
concerten en overzeese tournees. Het heeft al verschillende bekroonde opnamen gemaakt
en kan bogen op schitterende samenwerkingen met allerlei internationale orkesten en
solisten.
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Het Christ Church Cathedral Choir verzorgt regelmatig radio- en televisieuitzendingen.
Onlangs nog waren ze het onderwerp van een televisiedocumentaire van Channel 4,
waarin ze "één van de beste koren van de wereld" werden genoemd. Op het televisiefestival van Montreux werd deze film genomineerd in de categorie van de kunstprogramma's,
en sindsdien werd de opname over de hele wereld uitgezonden. Of kardinaal Wolsey in de
16de eeuw zo'n luisterrijke toekomst op het oog had voor zijn pasopgerichte kathedraalkoor, is een andere zaak.
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PROGRAMMA
William Byrd (1543-1623)
Haec Dies
uit: 1/her secundus sacrarum cantionem, London,
1591

John Sheppard (ca. 1515-ca. 1560)
Reges Tharsis et insulae
uit: Oxford, Christ Church, MSS 979-983

William Byrd
Magnificat
uit: Cambridge, Pembrokc College, MS 6

Orlando Gibbons (1583-1625)
Ureat Lord of Lords
uit: Oxford, Christ Church, MS 21

Fantasia of Four Parts
uit: Parthenia, London, 1612

William Byrd
Ave verum corpus
uit: Gradualia ac cantiones sacrae, London, 1605

William Byrd
Fantasia in C nr. 2
uit: My Ladye Nevells Booke, 1591

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Toccata in a
uit: Berlin, Statsbibliothek, MS HB 103

Variaties op "Est-ce Mars?"
uit: Berlin, Statsbibliothek, MS Lynar Al

Philippus de Monte (1521-1603)
0 clementissime Domine Jesu
uit: Sacrarum Cantionum 1, 1585

Miserere mei, Domine
uit: Sacrarum Cantionum II, 1587

Factum est sileiitium

Thomas Weelkes (1576-1623)
Hosanna to the Son of David
uit: Oxford, Christ Church, MSS 56-60

Thomas Tomkins (1572-1656)
When David haard
uit: Songs of 3. 4. 5. and 6. Parts, London, 1622

William Byrd
Nunc dimitis servum tuum
uit: Cambridge, Pembroke College, MS 6

uit: Sacrarum Cantionum 1, 1585

PAUZE
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Brittanicae Musicae Parens: over de vocale en instrumentale muziek
aan het Engelse hof

In de rijkgevulde carrière van de Vlaming Philippus de Monte (1521-1603), die zich
hoofdzakelijk afspeelde in Napels (ca.1542-1551) en later aan de keizerlijke hoven van
Wenen en Praag, betekenen de jaren 1554-1555 een opmerkelijke afwisseling in zijn
Europese omzwervingen. In die periode volgde hij immers niemand minder dan de toekomstige Spaanse koning Filips II naar Engeland, die er de voorbereidselen trof voor zijn
huwelijk met de Engelse koningin Mary Tudor. De Monte werd er aangenomen als 'chorus praefectus' en bevond zich zodoende als enige Nederlandstalige musicus te midden
van een volledig Spaanse zangersformatie, een positie die hem niet bepaald bleek te
bevallen, vermits hij reeds het jaar daarna naar het Europese vasteland terugkeerde.
Op het eerste gezicht kan de Montes korte verblijf in Engeland van weinig betekenis lijken met het oog op zijn muzikale ontwikkelingen, maar een tweetal merkwaardige ontdekkingen in codices van het British Museum werpen een ander licht op deze zaak. In
een eerste collectie, die luittranscripties bevat van vocale werken van Engelse en continentale meesters, verscheen de compositie Crouned with flours van De Monte, die onmiddellijk gevolgd wordt door de gelijknamige versie van William Byrd (1543-1623). De
band met deze laatste componist komt nog duidelijker tot uiting in een tweede codex, die
gewijd is aan Cantiones Sacrae van Tallis en Byrd. Als voorlaatste werk neemt dit handschrift namelijk het achtstemmige Super flumina Babylonis van de Monte op, dat hij in
1583 naar Byrd zou hebben gezonden, dus op het moment dat hij reeds geruime tijd aan
het keizerlijk hof was verbonden. Als symbolisch antwoord op deze muzikale boodschap
besluit diezelfde codex met Byrds eveneens achtstemmige Quomodo cantabimus, dat deze
componist op zijn beurt in 1584 de Monte zou hebben toegestuurd.
Wellicht niet toevallig behandelen beide motetten, waarvan de tekst afkomstig is uit de
beroemde psalm 137 (Aan de oevers van Babylon), het schrijnende thema van de ballingschap. Vooral in Byrds handen klinken de woorden "Quomodo cantabimus ..." (Hoe kunnen wij zingen het lied van Jahwe op vreemde grond?) als een symbolische omschrijving
van zijn positie aan het Engelse koninklijke hof. Als fervent belijder van het katholieke
geloof nam hij inderdaad een geïsoleerde plaats in, te midden van dit bolwerk van de
anglicaanse godsdienst. Desondanks bleef Byrd lange tijd in dienst van de Engelse kroon.
Dat zijn situatie echter verre van beklagenswaardig genoemd mocht worden, bleek uit
verschillende feiten. Zo ontving hij in 1575, samen met Thomas Tallis, een belangrijk
patent om muziek te drukken en te verhandelen, hetgeen uitmondde in de publicatie van
de Cantiones, quae ab argumento sacrae vocantur, een bundel vijf- tot achtstemmige motetten die werd opgedragen aan Queen Elizabeth.
Het belang van Byrd in de Engelse muziekgeschiedenis kan in feite nauwelijks overschat
worden. Zowel op het vlak van de vocale als de instrumentale muziek heeft deze componist baanbrekend werk verricht, en zijn oeuvre vertoont een ongekende variëteit aan genres, gaande van motetten en misdelen, over anthems en services voor de anglicaanse kerk,
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tot instrumentale werken voor virginaal. In deze context is hij dan ook zonder enige twijfel de aan hem toegedichte epitheta Tather of Musick' en 'Brittanicae Musicae Parens'
waardig.
Een rechtstreekse hommage aan William Byrd is ondermeer terug te vinden in de Songs of
3.4.5. & 6. parts, uitgegeven in Londen in 1622, een belangrijke verzameling Engelse
madrigalen van Thomas Tomkins (1572-1656). Hoewel men van deze componist relatief
weinig weet over zijn vroege loopbaan, geeft deze bundel een treffend overzicht van
Tomkins' familie, vrienden- en mecenaskring, vermits elke compositie een eigen dedicatie
heeft. Naast "my ancient, (Sz_ much reverenced Master, William Byrd" springen vooral
namen van dichters en collega-musici als Orlando Gibbons en John Coprario in het oog.
Het vijfstemmige When David heard is eveneens afkomstig uit deze collectie, een tekst die
ook op muziek werd gezet door een tijdgenoot van Tomkins, Thomas Weelkes (15761623).
Deze laatste componist verwierf grote naam en bekendheid via een hele reeks anthems,
een genre dat reeds door William Byrd tot bloei was gekomen. Een anthem, de Engelse
term voor 'antifoon', kon in twee types voorkomen: de `full anthem', een compositie voor
koor enerzijds, en de 'verse anthem' anderzijds, waarbij koorpassages en solistische fragmenten elkaar afwisselen. Vooral dit laatste type groeide, door de spanningsvolle opeenvolging van koor en solisten, uit tot een waar vehikel van dramatische expressie. Samen
met Gloria in excelsis Deo. Sing, my soul, to God en Alleluia. 1 heard a voice, vormt Hosanna
to the Son of David een groep van drie anthems, die een Engelse tekst combineren met een
terugkerende Latijnse acclamatie. Deze aanroeping, die op identieke of gelijkaardige wijze
op muziek werd gezet, levert aan het werk een opvallende coherentie en fungeert ook
voor de luisteraar als duidelijke leidraad. Vooral in Hosanna to the Son of David treedt deze
samenhang op het voorplan, doordat de Latijnse tekst niet alleen aan het begin en op het
einde verschijnt, maar ook in het midden, waardoor deze zelfs als een soort vocaal ritornello gaat functioneren.
Diezelfde tekst werd ook op muziek gezet door Orlando Gibbons (1583-1625), een andere
belangrijke figuur binnen het Engelse muzieklandschap. Rond 1603 werd hij, zoals vele
andere beroemde componisten en musici uit die periode - Byrd, Tomkins,
, lid van de
Chapel Royal. Eerst als koorzanger en later als organist bleef hij de Engelse kroon dienen
tot aan zijn overlijden in 1625. Vermoedelijk is hij zelfs actief geweest als lid van de
`King's Private Musick', hetgeen zijn prestige alleen maar moet hebben verhoogd.
Vooral in de services en anthems, zo ook in Great Lord of Lords, legde Gibbons een enorme expressiviteit aan de dag en als organist stond hij niet toevallig borg voor een uiterst
omvangrijke productie instrumentale muziek. Het betreft hier zowel ensemblemuziek als
werken voor klaviersolo, overwegend fantasia's, maar ook dansen als pavans en galliards.
Met betrekking tot dit laatste wordt Gibbons doorgaans in één adem vernoemd met
William Byrd en John Bull (1562/1563-1628) als hoofdvertegenwoordiger van de zogenaamde virginalisten. In de strikte zin van het woord is een virginaal een soort kleinere
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versie van het klavecimbel, met als cruciaal verschil dat de snarenrij hier niet in het verlengde ligt van de toetsen, maar er loodrecht op staat. Vermits men de term `virginal' in
Engeland echter hanteerde voor alle aangetokkelde toetsinstrumenten, is dan ook een ruimer toepassingsveld van dit repertoire mogelijk. Een belangrijke bundel die aan dit instrument gewijd is, is het Fitzwilliam Virginal Book uit ca.1609-1619, waarin maar liefst zo'n
driehonderd werken, gecomponeerd in een tijdspanne van vijftig jaar, verenigd werden.
Op die manier levert deze collectie een uiterst waardevolle staalkaart van een halve eeuw
Engels meesterschap.
Dat deze kwaliteiten niet ongemerkt voorbijgingen aan de componisten van het Europese
continent, kan op overtuigende wijze aangetoond worden via het werk van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621). Zijn vrije instrumentale werken als toccata en fantasia reveleren reeds een duidelijke kennis van en vertrouwdheid met de Engelse klaviermuziek,
maar vooral in de variaties toonde Sweelinck zich schatplichtig aan zijn Engelse collega's
John Bull en Peter Philips. Dit blijkt eveneens uit de variaties op het profane thema
Est-ce Mars?, waarin elke variatie een andere ontwikkeling kent en een nieuwe kijk biedt
op de interne mogelijkheden van het oorspronkelijke thema.
Katelijne Schiltz
Aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (EW.0.)
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Haec Dies
Haec dies quam fecit Dominus.
Exultemus et laetemur in ea.
Alleluia.

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,
Laten we daarom juichen en vrolijk wezen.
Alleluia.

Reges Tharsis et insulae
Reges Tharsis et insulae
munera offerent,
reges Arabum et Saba
dona domino Deo adducent.
Et adorabunt eum omnes reges,
omnes genres servient ei.

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.

Ave Verum
Ave verum corpus, natum
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine;
Cuius latus perforatum
Unda fluxit sanguine;
Esto nobis praegustatum
In mortis examine.

Gegroet, lichaam waarachtig, gesproten
uit de Maagd Maria,
dat waarachtig hebt geleden, zijt geslachtofferd
op het kruis voor het mensdom;
wiens zijde werd doorboord,
zodat er water met bloed uit vloeide.
Wees onze voorspraak
wanneer de ziel het lichaam verlaat.

0 dulcis, 0 pie, 0 Jesu fili Mariae,
miserere mei. Amen.

0 zoete, o genadige, o Jezus, zoon van Maria,
erbarm u over mij. Amen.

0 clementissime Domine Jesu
0 clementissime Domme Jesu,
0 dulcissime Jesu, 0 Jesu,
fili intemeratae Virginis Mariae,
verum numen plenum misericordia,
Miserere mei secundum immensam
tuam misericordiam.

0, Heer Jezus, zo rijk aan erbarmen,
0, allerzoetste Jezus, 0, Jezus,
Zoon van de onbevlekte Maagd Maria,
Waarachtige goddelijke macht, vol erbarmen,
Erbarm u over mij, volgens uw oneindige
Barmhartigheid.

0 Jesu, Salvator omnium qui in te sperant
et credant, te que amant,
0 spes et refugium omnium
qui tibi ex corde confidunt,
Misererei mei Jesu, qui eu peccatorum
meorum propitiatio.

0, Jezus, Redder van allen die op u hun hoop hebben
gevestigd,
die in u geloven, die u liefhebben.
0, hoop en toevlucht van allen
die van ganser harte op u vertrouwen;
Erbarm u over mij, Jezus, bij u is
vergiffenis voor mijn zonden.

Miserere mei, Domine
Miserere mei, Domme quoniam
ad te clamavi tota die,
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Erbarm u over mij, Heer, want
heel de dag heb ik tot u geroepen.
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laetifica animam serve tui,
quoniam ad te, Domme, animam meam levavi.
Quoniam tu, Domme suavis et mittis,
et multae misericordiae omnibus invocantibus te.

Breng vreugde in het hart van uw dienaar,
want tot u, Heer, heb ik mijn ziel verheven.
Want gij, Heer, zijt genadig en mild,
en vol erbarmen voor allen die u aanroepen.

Factum est silentium
Factum est silentium in caelo,
Dum committeret bellum draco,
Cum Michale Archangelo.

Stilte ontstond in de hemel
toen de draak aan het vechten was
met de aartsengel Michael.

Audita est vox, milia milium, dicentium,
"Salus, honor et virtus
Omnipotenti Deo. Alleluia".

Gehoord werd de stem van duizend duizenden die riepen:
"Heil en eer en macht
aan de alvermogende God. Alleluia."

Magnificat
My soul doth magnify the Lord:
and my spirit hath rejoiced in God my Saviour.
For he hath regarded:
the lowliness of his hand-maiden.
For behold, from henceforth:
all generations shall call me blessed.
For he that is mighty hath magnified me:
and holy is his Name.
And his mercy is on them that fear him:
throughout all generations.
He hath shewed strength with his arm:
he hath scattered the proud in the
imagination of their hearts.
He hath put down the mighty from their seat:
and hath exalted the humble and meek.
He hath filled the hungry with good things:
and the rich he hath sent empty away.
He remembering his mercy hath holpen his
servant Israel: as he promised to our forefathers,
Abraham and his seed, for ever.
Glory be to the Father, and to the Son:
and to the Holy Ghost;
As it was in the beginning, is now,
and ever shall be: world without end. Amen.

Mijn ziel prijst hoog de Heer
en mijn geest jubelt
blij om God, mijn Redder.
Want Hij keek neer op de nederigheid van Zijn dienstmaagd.
Kijk, vanaf heden prijst
immers elk geslacht mij zalig.
Want Hij die machtig is,
heeft aan mij grote dingen gedaan
en heilig is Zijn Naam.
Zijn barmhartigheid gaat van geslacht tot geslacht
voor zij die Hem eerbiedig vrezen.
Zijn arm is machtig:
de hoogmoedigen heeft Hij uiteengeslagen,
de machthebbers stootte Hij van hun troon
en de nederigen heeft Hij verheven.
De dorstigen overlaadde Hij met goede gaven;
de rijken zond Hij met lege handen heen.
Hij heeft Israël, zijn volk, opgenomen,
Zijn barmhartigheid indachtig.
Zo heeft Hij gesproken tot onze vaderen,
Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin, nu en altijd
en tot in eeuwigheid. Amen.

Great Lord of Lords
Great Lord of Lords,
supreme, immortal King,
0 give us grace to sing
Thy praise, which makes earth,
air and heav'n to ring.
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Grote Heer der Heren,
allerhoogste, onsterfelijke Koning,
0, geef ons de gratie Uw lof te zingen,
Wat aarde, lucht
en hemel doet weerklinken.
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O Word of God, from ages unbegun,
The Father's only Son,
With him in power, in substance Thou art One.

0 Woord van God, van in eeuwigheid zonder begin,
Eniggeboren Zoon van de Vader,
Met hem in macht, in wezen zijt Gij Eén.

0 Holy Ghost, whose care doth all erribrace,
Thy watch is o'er our race,
Thou source of life, Thou spring of peace and grace.
One living Trinity, one unseen Light,
The earth is thine, Thy light
Beholds alike the bounds
of depth and height. Amen.

0 Heilige Geest, wiens zorg allen omhelst,
Gij waakt over de mensheid.
Gij bron van leven, Gij bron van vrede en genade.
Eén levende Drievuldigheid, één ongezien licht,
de aarde behoort U toe, Uw licht
aanschouwt evenzeer de grenzen
van de diepte en de hoogte. Amen.

Hosanna to the Son of David
Hosanna to the Son of David.
Blessed be the King
that cometh in the name of the Lord.
Hosanna, Thou that sittest
in the highest heav'ns.
Hosanna in excelsis Deo.
(Hosanna in the high places to God.)

Hosanna aan de Zoon van David.
Gezegend zij de Koning
die komt in de naam des Heren.
Hosanna, Gij die zit
in de hoogste hemelen.
Hosanna in excelsis Deo.
(Hosanna in den hoge).

When David Heard
When David heard that Absolon was slain
he went up to his chamber over the gate, and wept;
and thus he said: 0 my son Absolon,
my son, my son. Absolon!
Would God I had died for thee.
0 Absolon, my son, my son!

Wanneer David hoorde dat Absolon gedood was
Ging hij naar zijn kamer boven de poort, en weende,
en zei: 0 mijn zoon Absolon,
Mijn zoon, mijn zoon. Absolon!
Bij God, ik wou dat ik was gestorven
Voor jou. 0 Absolon, mijn zoon, mijn zoon!

Nunc Dimitis
Lord, now lettest
thou thy servant depart in peace:
according to thy word.
For mine eyes have seen: thy salvation.
Which thou hast prepared:
before the face of all people;
To be a light to lighten the Gentiles:
and to be the glory of thy people Israel.
Glory be to the Father, and to the Son:
and to the Holy Ghost;
As it was in the beginning,
is now, and ever shall be:
world without end. Amen.

Heer, laat nu uw dienaar
Vertrekken in vrede:
Volgens uw woord.
Want mijn ogen hebben aanschouwd: uw heil.
Dat Gij hebt bereid
In het zicht van alle mensen;
Om een licht te zijn om de heidenen te verlichten,
En om de glorie te zijn voor uw volk Israël.
Eer aan de Vader en de Zoon,
En aan de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin,
Nu en altijd
in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Vertaling Latijn: Jan Gijsel
Vertaling Engels: Marleen Cré
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Barokopera: La Catena d'Adone
Konrad Jungh~1
Jakob Peters-Messer
Bettina Meyer

dirigent
regie
decor
en kostuums

Jordi Domènech
Eirian James
Guillemette Laurens
Gerd Trk
Wilfried Jochens
Antonio Abete
Stephan Schreckenberger
Caroline Pelon
Sylvia Koke

Adonis
Falsirena
Idonia
Apollo
Oraspe
Arsete
Plutone
Amore
Venere

Ulla Bundies
Veronika Skuplik
Bruce Dickey
Doron Sherwin
Lorenzo Alpert
Juris Teichmanis
Miriam Shalinsky
Carsten Lohff
Massimiliano Toni
Xavier Diaz Latorre
Sitiren Leupold
Paulina van Laarhoven
Mara Galassi

viool
viool
cornet
cornet
dulciaan
cello
contrabas
klavecimbel
klavecimbel
luit
luit
lyrone
harp

Maandag 30 augustus 1999, 20 u.
De Vlaamse Opera

woensdag 1 september 1999, 20 u.
De Vlaamse Opera

INNSBAUCKER
FESTWOCHEN
DER AI MIN NIVS11,

Een productie van de Festwochen
der alten Musik Innsbruck,
in coproductie met Antwerpen
Open, De Vlaamse Opera
en het Festival van VlaanderenAntwerpen

PROGRAMMA
Domenico Mazzochi (1592-1665)
La catena d'Adone
uit: La catena d'Adone, Rome, 1626
Voor deze voorstellingen verschijnt een apart programmaboekje, waarin verscheidene toelichtingen, de biografieën van de zangers en het volledige libretto met de Nederlandse vertaling worden
opgenomen.
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Emma Kirkby & Jakob Lindberg
Emma Kirkby
sopraan
Jakob Lindberg luit

Dinsdag 31 augustus, 20 u.
Sint-Augustinuskerk

Met de steun van %2Vat The
The British Council oo...o0 Bnlish
28:gtg Council

Emma Kirkby
Eigenlijk was Emma Kirkby niet van plan professionele zangeres te worden. Ze studeerde
klassieke filologie in Oxford en ging daarna als lerares aan het werk. Voor het plezier zong ze
wel in een aantal koren en groepjes en voelde zich toen al het meest vertrouwd met het
repertoire uit de Renaissance en de barok. In 1971 begon ze bij het Taverner Choir te zingen en in 1973 ging haar jarenlange samenwerking met The Consort of Musicke van start.
Emma Kirkby heeft zowel met 'The Consort of Musicke, onder leiding van Anthony
Rooley, als met The Academy of Ancient Music, onder leiding van Christopher
Hogwood, opnamen gemaakt in de oude-muziekreeks Florilegium van het label Decca. Op
die opnamen heeft ze echt haar stempel gedrukt want op dat moment waren er nog maar
heel weinig geschoolde sopranen op zoek naar een stemgeluid dat aansloot bij oude instrumenten. Vandaar dat Emma Kirkby haar eigen weg moest zoeken. Hierbij kon ze vooral
rekenen op de steun van Jessica Cash uit Londen, maar ook op die van de dirigenten, collega-zangers en -instrumentalisten met wie ze in de loop der jaren heeft samengewerkt.
Tot nu toe heeft Emma Kirkby meer dan honderd opnamen gemaakt in de meest uiteenlopende muziekgenres: van sequensen van Hildegard von Bingen tot madrigalen uit de
Italiaanse en de Engelse Renaissance, cantates en oratoria uit de barok en werk van
Mozart en Haydn. Tot haar meest recente opnamen horen opera-aria's en The Rival
Queens van EM.ndel voor Hyperion, motetten van Buxtehude voor Da Capo, een cd met
kerstmuziek door de eeuwen heen bij Sony en Bachs Hochzeitskantaten voor Decca.
Toch houdt Emma Kirkby nog meer van concerten voor een echt publiek. Ze beleeft ook
veel plezier aan de repetities met collega's. Ze maakt gebruik van elke gelegenheid en elke
ontmoeting met het publiek om iets nieuws te creëren uit het wondermooie renaissanceen barokrepertoire.
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Jakob Lindberg

Jakob Lindberg is geboren in Djursholm in Zweden en raakte al op jonge leeftijd geboeid
door muziek. Eenmaal in de ban van de Beatles begon hij gitaar te spelen, maar algauw
verzeilde hij in het klassieke repertoire. Vanaf zijn veertiende studeerde hij bij JOrgen
Wirby, die uiteindelijk zijn eerste luitleraar werd.
Na zijn muziekstudies aan de universiteit van Stockholm is hij naar Londen getrokken
om er aan het Royal College of Music te studeren. Daar sleutelde hij verder aan zijn kennis van het repertoire voor luit bij Diana Poulton. Naar het einde toe van zijn opleiding
legde hij zich vooral toe op renaissance- en barokmuziek.
Jakob Lindberg is ondertussen een van de meest vooraanstaande uitvoerders in zijn vakgebied geworden. Hij heeft heel wat opnamen gemaakt die bij BIS zijn verschenen en voor
het grootste deel pionierswerk vertegenwoordigen. Door hem staat er namelijk heel wat
muziek voor het eerst op cd. Zo heeft hij Schotse luitmuziek onder de aandacht van het
publiek gebracht, heeft hij de uitzonderlijke waarde van het Italiaanse repertoire voor chitarrone aangetoond en heeft hij kamermuziek van Vivaldi, Haydn en Boccherini met
authentieke instrumenten opgenomen. Hij is de eerste luitist die het volledige luitrepertoire van John Dowland op cd zette en zijn opname van Bachs luitsolo's wordt beschouwd
als een van de beste interpretaties van deze muziek.
Vooral door zijn live-uitvoeringen is hij bekend geworden als een van de beste luitisten
ter wereld. Hij heeft dan ook overal recitals gegeven: in de meeste landen van Europa, in
Japan, Mexico, Rusland, Canada en de Verenigde Staten. Behalve een druk leven als uitvoerder heeft hij ook nog eens een zware taak te vervullen als docent luit aan het Royal
College of Music in Londen, waar hij Diana Poulton in 1979 is opgevolgd.
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PROGRAMMA
Philip Rosseter (1567/68-1623)
Sweet, come again!
Thomas Campion (1567-1620)
When thou must home to shades of underground
uit: A hooke of Ayros, set fourth to be song to the
Lute, Orpharian, and Base Violl, London, 1601

Thomas Morley (1557/58-1602)
Come, sorrow, come
Thyrsis and Milla
uit: The First Booke of Ayres of Little Short Songs
to Sing and Play to the Lute with the Base Viole,
1600

Robert Johnson (ca. 1583-1633)
Almain
Fantasia
uit: Cambridge, Fitzwilliam Museum, Lord Herbert
of Chorbulys Lule Book

Alfons() Ferrabosco II (vOUr 1578-1628)
Sn, so, leave off thie last lamenting kiss
uit: Alfonso Ferrabosco, A Book of Ayres, 1609

Gentle knights

Giulio Caccini (ca. 1545-1618)
Amarilli mia bella
Dovre dunque morire
uit: Robert Dow/and, A Musicall Ban quet, London,
1610

Robert Jones (fl. 1597-1615)
'te caldi sospiri
uit: A Musical! Dreame. Or the Fourth Dooke of
Ayres, London, 1609

Henry Lawes (1596-1662)
La Tavola
uit: Ayres and Dialogues ... First Booke, London,
1653

Giovanni Girolanno Kapsberger (ca. 15801651)
loccata
uit: Libro I d'irilayolatura di Lauto, Rome, 1611

Henry Lawes
Or you or I, Nature did wrong!
Slide soft, you silver floods
uit: London, British Library, Add. MS 53723

uit: Oxford, Bodleian Library, Tenbury MS 1018

Rutli-r I Johnson
As I walked forth

William Lawc3 (i cinpWhy so pale and wan, fond lover?
uit: New York Public Library, Drexel MS 4041

uit: Treasury of Musick, 1669

John Dowland (1563-1626)
Prelude
uit: Lady Margaret Board's Lute Book

Fantasia
uit: A Varietie of Lute I es -)ns, London, 1010

Go, crystal teers
uil: The Firste Booke of Songes or Ayres, 1597

Lend your ears to my sorrow
uit: The Third and Last Booke of Songs or Aires,
1603

Shall I sue? Shell I seek for grace?
uit: The Second Booke of Songs or Ayres, 1600

PAUZE
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Alfonso Bales (ca. 1590-1635)
Uoris sigh'd, and sang, and wept
uit: New York Public Library, Drexel MS 4175

Cuthbert Hely (fl. 1620-1648)
Fantasia
Saraband
uit: Cambridge, Fitzwilliam Museum, Lord Herbert
of Cherbury's Lute Book

George Jeffreys (ca. 1610-1685)
Have pity, grief; I cannot pay
uit: Oxford, Bodleian Library, MS f 575
John Hilton (1599-1657)
Hymne to God the Father
uit: London, British Library, Egerton MS 2013
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Engelse en Italiaanse lute songs'

Tijdens de Renaissance was de luit beslist een van de meest geliefde en meest gebruikte
instrumenten. Ze was steevast van de partij wanneer er in de huiskamers van de burgerij
gemusiceerd werd en ook in de koninklijke hofkapellen had het instrument zijn vaste
plaats. Haast alle belangrijke luitcomponisten uit de 16de en 17de eeuw vonden een tijdlang een onderkomen aan een of ander koninklijk hof. De grootste troeven van de luit
waren haar rijke en expressieve toon en haar vele mogelijkheden als soloinstrument, als lid
van een ensemble of als begeleidingsinstrument. De luit werd dan ook bedacht met de titel
'Regina omnium instrumentorum musicorum', de koningin van alle muziekinstrumenten.
Aanvankelijk berustte het luitspel vooral op improvisatie, maar in de loop van de 16de
eeuw werd de muziek steeds vaker genoteerd en uitgegeven. Een specifiek genre dat zich
naast de instrumentale solomuziek ontwikkelde, was het lied met luitbegeleiding. Vooral
in Engeland waren `lute songs' zeer populair. Ze kenden er een korte maar krachtige bloeiperiode tussen 1597 en 1622. Met The First Booke of Songes or Ayres opende John
Dowland in 1597 een reeks van een dertigtal boeken die specifiek aan het lied met luitbegeleiding gewijd waren. De rij werd in 1622 afgesloten met First book of ayres van John
Attey. De mode duurde dus slechts vijfentwintig jaar, maar leverde liederen op die bij de
mooiste uit het Engelse repertoire kunnen worden gerekend. Wortelend in de Engelse
volkstraditie ondergingen de lute songs' geleidelijk aan de invloed van de Italiaanse
vocale kunst. Want net als alle Europese landen kwam Engeland in de late 16de en vroege 17de eeuw muzikaal in de greep van Italië. Engeland werd bezocht en na verloop van
tijd overrompeld door Italiaanse musici op zoek naar nieuwe muzikale afzetgebieden. In
hun kielzog kwamen ook de componisten en langzaam maar zeker verdrong de nieuwe
Italiaanse monodische stijl de Engelse songs en ayres. De late `lute songs' zijn dan ook
geschreven in de traditie van de begeleide monodie. Hoe ver deze fascinatie ging, blijkt
uit het feit dat sommige Engelse componisten zich ook aan experimenten in het Italiaans
waagden, zoals bijvoorbeeld Robert Jones in zijn Ite caldi sospiri. In zijn parodie La Tavola.
stak Henry Lawes (1596 - 1662) de draak met deze mode en met tijdgenoten die alles wat
Italiaans was klakkeloos toejuichten, zonder ook maar een woord van de tekst te begrijpen.
Tijdens dit concert brengen Emma Kirkby en Jakob Lindberg een uitgelezen selectie `lute
songs' van bekende en minder bekende Engelse componisten en verkennen ze ook de
invloed van de Italiaanse `seconda prattica' op de Engelse muziek.
De onbetwiste grootmeester van de lute song' was John Dowland (1563-1626). In zijn
tijd genoot hij grote bekendheid als luitvirtuoos en ook zijn luitcomposities en liederen
waren ongemeen populair. Maar ondanks dit succes werd Dowland slechts op latere leeftijd aan het koninklijk hof geëngageerd. Pas in 1612, toen hij bijna vijftig was, mocht
Dowland zich lone of the King's Lutenists' noemen. Dit jarenlang uitblijven van een officiële publieke erkenning was dan ook zijn grote frustratie.
Vanaf zijn kindertijd wijdde John Dowland zich aan "the ingenuous profession of
Musicke" en op zeventienjarige leeftijd kwam hij in dienst van Sir Henry Cobham, de
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Engelse ambassadeur in Frankrijk. Daar raakte Dowland in de ban van het katholieke
geloof, hoewel hij later hardnekkig bleef ontkennen dat hij zich volledig zou hebben
bekeerd. Hoe dan ook, het lijdt weinig twijfel dat deze gebeurtenissen tegen hem hebben
gewerkt voor een eventuele aanstelling aan het hof.
Tot zijn vijftigste leidde Dowland het rusteloze leven van een succesvol virtuoos. Zijn
grote faam bezorgde hem werk aan een groot aantal hoven, waaronder dat van koning
Christian IV van Denemarken. Opvallend is evenwel dat Dowland na zijn aanstelling aan
het Engelse hof nauwelijks nog wat gecomponeerd heeft. Bijna al zijn composities dateren
van voor 1612. Zijn lute songs' werden gepubliceerd in drie Bookes of Songes, achtereenvolgens in 1597, 1600 en 1603, en in A Pilgrimes Solace uit 1612. Een groot deel van deze
liederen verscheen in twee parallelle versies: voor één stem met luitbegeleiding, want
deze versie genoot toen de voorkeur, en een voor meerdere stemmen, in de polyfone traditie dus. Maar ook de versie voor één stem werkte Dowland meestal polyfoon uit, doordat de luit de overige stemmen voor haar rekening nam. Op die manier wordt de luitpartij
meer dan een eenvoudige begeleiding of ondersteuning.
De inhoud van de meeste liedteksten reveleert duidelijk de nostalgische natuur van de
componist. "Semper Dowland, semper dolens", zo omschreef Dowland zelf zijn muziek en
verwees daarmee naar het melancholische en vaak droevige en donkere karakter van zijn
composities. Hij verstond als geen ander de kunst om deze sfeer met eenvoudige middelen
muzikaal te vatten.
'Tijdgenoten van Dowland en ook auteurs van prachtige lute songs' waren Philip Rosseter
(1567/68-1623) en Thomas Campion (1567-1620). Rosseter werkte vanaf 1603 aan het
Engelse hof in dienst van James I. Hij was een goede vriend van Thomas Campion, met
wie hij in 1601 een Book of Ayres deelde. De eerste helft van de bundel was gewijd aan
liederen van zijn collega, de tweede helft aan eigen werk. Zijn 'Lute songs' zijn over het
algemeen eerder opgewekt van karakter en hebben charmante en beklijvende melodieën.
Hoewel zijn luitmuziek eerder aansloot bij de traditionele contrapuntische stijl, vermeed
hij deze bewust in zijn vocale muziek. In plaats daarvan begeleidde de luit met eenvoudige, treffende akkoorden. Thomas Campion was een echte renaissancefiguur. Hij was naast
musicus ook linguïst, filosoof, 'Doctor of Physick' en dichter. Als componist wijdde hij
zich uitsluitend aan luitliederen, waarvoor hij ook zelf de teksten schreef. Zijn perfecte
aanvoelen van de Engelse taal leverde mooie en evenwichtige melodieën op waarvan het
ritme perfect past op de metrische structuur van de tekst.
Thomas Morley (1557/58-1602) drukte vooral zijn stempel op het Engelse madrigaal,
waarin hij een ideaal evenwicht realiseerde tussen de nieuwe Italiaanse stijl en de Engelse
traditie. In 1600 verscheen van hem ook een boek lute songs', het First Booke of Ayres.
Hoewel hij in het voorwoord zichzelf omschrijft als "no professor thereof, but like a blind
man groping for my way", bevat de verzameling enkele van de mooiste liederen uit het
repertoire.
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Robert Johnson (ca. 1583-1633) en Alfonso Ferrabosco II (vóór 1578-1628) waren beiden gewaardeerde hofmuzikanten. Johnson begon in dienst van James I en vervoegde
later de ensembles van de prinsen van Wales, Henry en Charles. Naast liederen schreef
hij een twintigtal luitcomposities die toen op grote bijval konden rekenen en in niet minder dan zeventien bronnen werden opgenomen. Alfonso Ferrabosco was naast musicus
aan het hof ook koninklijk muziekleraar. Hij was de zoon van een Italiaans componist,
maar kreeg zijn volledige opvoeding en opleiding in Engeland. Aan het hof genoot
Ferrabosco vooral waardering voor zijn vocale muziek. Hij werkte mee aan vele `masques'
en publiceerde in 1609 een Book of Ayres, dat hij opdroeg aan zijn pupil prins Henry.
Hoe snel de Italiaanse begeleide monodie internationaal verspreid raakte, blijkt uit de
bundel A Musical Banquet, die in 1610 in Londen verscheen. In dit boek verzamelde
Robert Dowland, zoon van luitist John Dowland, de fijnste Engelse, Franse, Spaanse en
Italiaanse liederen van dat ogenblik, geschreven door "the best Authors". Tot die groep
behoorde zeker de Italiaan Giulio Caccini (ca. 1545-1618). Met zijn Le nuove musiche uit
1602 en 1614, twee bundels madrigalen en strofische liederen in monodische stijl, timmerde hij mee aan de weg die naar de muzikale toekomst leidde. Van het madrigaal
Amarilli mia bella maakte Peter Philips al in 1603 een bewerking voor virginaal. Later nam
Robert Dowland dit lied, samen met Dovr6 dunque morire, op in de collectie A Musicall
Banquet.
De populariteit van de Italiaanse muziek betekende echter niet dat de typisch Engelse
genres volledig van het toneel verdwenen. Ook al beleefde Engeland van 1630 tot 1660
op politiek vlak een zeer woelige periode, toch werkten er nog verschillende getalenteerde componisten, van wie de namen ten onrechte slechts in de voetnoten van de muziekgeschiedenisboeken zijn terechtgekomen. Zo is bijvoorbeeld de luitmuziek van Cuthbert
Hely (fl. 1620-1648) de moeite van het ontdekken waard en zit het liedrepertoire van
John Hilton (1599-1657) vol boeiende verrassingen. De eenvoud waarmee hij Hymn to
God the Father op muziek heeft gezet, getuigt van groot meesterschap en van een groot
respect voor een van de belangrijkste dichters van die tijd, John Donne.
De gevoelvolle en spontaan klinkende liederen van George Jeffreys (ca. 1610-1685) wijzen al duidelijk in de richting van Henry Purcell en maken Jeffreys tot een van Purcells
belangrijkste voorlopers.
Nicole Van Opstal
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Sweet, come again!
Sweet, come again!
Your happy sight, so much desired,
Since you from hence are now retired
I seek in vain.
Still must I mourn
And pine in longing pain,
Till you, my life's delight, again
Vouchsafe your wished return.

Liefste, kom terug !
Jouw gelukkige aanblik, zo zeer verlangd,
Omdat je nu van hier bent weggegaan
Zoek ik tevergeefs.
Nog moet ik treuren
En hunkeren in verlangende pijn,
Tot jij, mijn levensvreugde, opnieuw
Jouw gewenste terugkeer genadig verleent.

If true des ire
Or faithful vow of endless love
Thy heart inflamed may kindly move
With equal fire,
0 then my joys,
So long distraught, shall rest
Reposed soft in thy chaste breast,
Exempt from all annoys.

Als waarachtig verlangen
Of een trouwe eed van eindeloze liefde
Uw ontbrande hart zacht kan beroeren
Met gelijkaardig vuur,
0, dan zullen mijn vreugden,
Zo lang verontrust, rusten
Zacht neergelegd in uw zuivere hart,
Vrijgesteld van alle kwellingen.

You had the power
My wandering thoughts first to restrain,
You first did hear my love speak plain,
A child before
Now it is grown
Confirmed, do you it keep,
And let it safe in your bosom sleep,
There ever made your own.

Jij had de kracht om mijn ijlende gedachten
eerst in toom te houden,
jij was de eerste die mijn liefde openhartig hoorde spreken,
Mijn liefde was vroeger een kind,
Nu is ze volwassen,
Bevestigd ; hou jij haar bij,
En laat haar veilig in jouw boezem slapen,
Daar voor eeuwig de jouwe gemaakt.

And, till we meet,
Teach absence inward art to find,
Both to disturb and please the mind:
Such thoughts are sweet,
And such remain
In hearts whose flames are true.
Then such will I remain, till you
To me return again.

En, tot we elkaar weerzien,
Leer afwezigheid de innerlijke kunst te vinden,
Om tegelijk de geest te verontrusten en te plezieren:
Zulke gedachten zijn zoet,
En blijven
In harten wiens vuur waarachtig is.
Zo zal ik dus blijven, tot jij
Naar mij terugkeert.

When thou must home to shades of underground
When thou must home to shades of underground,
And there arrive, a new admired guest,
The beauteous spirits do ingirt thee round,
With Iope, blithe Helen and the rest,
To hear the stores of thy finished love
From that smooth tongue, whose music heil can
move.

Wanneer jij naar huis moet, naar schaduwen van de
onderwereld,
En daar aankomt, een nieuwe, bewonderde gast,
Komen de mooie geesten rond je staan,
Met lope, de blije Helena en de anderen,
Om het verhaal te horen van jouw beëindigde liefde
Van die strelende stem, wiens muziek de hel kan beroeren.

Then wilt thou speak of banqueting delights,
Of masks and revels which sweet youth did make,

Dan zal je spreken over de verrukkingen van banketten,
Over maskerspelen en festiviteiten die de zoete jeugd
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Of toumeys and great challenges of knights,
And all these triumphs for thy beauty's sake.
When thou hast told these honours done to thee,
Then teil, o tell how thou didst murther me.

beleefde,
Over tornooien en de grote uitdagingen van ridders,
En al deze triomfen omwille van jouw schoonheid.
Wanneer je verteld hebt over al deze eerbetuigingen
die aan jou waren gericht,
Vertel dan, o vertel, hoe je mij hebt vermoord.

Come, sorrow, come
Come, sorrow, come, sit down and moum with me;
Hang down thy head upon thy baleful breast,
That God and man and all the world may see
Our heavy hearts do live in quiet rest.
Enfold thine arms and wring thy wretched hands
To show the state wherein poor Sorrow stands.

Kom, verdriet, kom, zet je neer en rouw met mij;
Hang je hoofd op jouw noodlottige borst,
Dan kunnen God en de mensen, en de hele wereld zien
Dat onze bezwaarde harten leven in kalme rust.
Vouw je armen en wring je ellendige handen
Om de staat te tonen waarin dat arme Verdriet zich
bevindt.

And let our fare be dishes of despite
To break our hearts and not our fast withal;
Then let us sup with sorrow sops at night,
And bitter sauce, all of a broken gall.
Thus let us live, till heavens may rue to see
The doleful doom ordained for thee and me.

En laat onze voeding schalen van spijt zijn
Om onze harten te breken en daarnaast niet ons vasten;
Dan laat ons 's avonds dineren met verdriets dompelbroodje,
En een bittere saus, allen van een gebroken gal.
Laat ons zo leven, tot het de hemelen zal berouwen
Het sombere noodlot te zien, voorbeschikt voor jou en
mij.

Thyrsis and Milla
Thyrsis and Milla, arm in arm together,
In merry May to the green garden walked,
Where all the way they wanton riddles talked.
The youthful boy, kissing her cheeks all rosy,
Beseeched her there to gather him a posy.

Thyrsis en Milla, samen hand in hand,
Wandelden naar de groene tuin in de blije mei,
En op de hele weg spraken ze in speelse raadsels.
De jeugdige jongen kuste haar rozige wangen,
En vroeg haar om er voor hem een bloementuiltje te
plukken.

She straight her light green silken skirts up-tucked,
And may for Mill and thyme for Thyrsis plucked,
Which when she brought, he clasp'd her by the
middle
And kissed her sweet, but could not read her riddle.
Ah fool! With that the nymph set up a laughter,
And blush'd and ran away, and he ran after.

Zij trok onmiddellijk haar lichtgroene zijden rokken op,
En plukte meidoombloesem voor Milla en thijm voor
Thyrsis,
En wanneer zij ze bij hem bracht, nam hij haar bij
haar middel
En kuste haar zoet, maar begreep haar raadsel niet.
Ah, dwaas ! Toen begon de nimf te lachen,
Bloosde en liep weg, en hij liep achter haar aan.

So, so, leave off this last lamenting kiss
So, so, leave off this last lamenting kiss,
Which sucks two souls, and vapours both away.
Turn, thou ghost, that way; and let me turn this;
And let ouiselves benight our happy day.
We ask none leave to love, or will we owe
Any so cheap a death as saying Go!
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Zo, zo om deze laatste treurende kus te laten,
Die twee zielen aanzuigt, en beiden laat opgaan in
stoom.
Ga, gij geest, in die richting; en laat mij in deze gaan;
En laat onszelf onze gelukkige dag tot de nacht maken.
Wij vragen niemand de toelating om te beminnen. Of
zullen we iemand
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Zo'n goedkope dood verschuldigd zijn door "Ga" te
zeggen !
Go, go! And if that word have not quite killed thee,
Ease me with death by bidding me go too.
0, if it have, let my word work on me,
And a just office on a murderer do.
Except it be too late to kill me so,
Being double dead, going and bidding go.

Ga, Ga ! En als dat woord jou nog niet volledig heeft
gedood,
Bevrijd mij dan met de dood door me te vragen ook te
gaan.
0, en als het jou gedood heeft, laat mijn woord ook op
mij inwerken,
En doe een rechtvaardige plicht voor een moordenaar.
Alleen is het te laat om me zo te doden,
Omdat ik al tweemaal dood ben, door zelf weg te gaan
en door jou te vragen weg te gaan.

Gentle knights
Gentle knights, know some measure of your nights;
Telt the high grac'd Oberon, it is time that we were
gone.
Here be forms so light and airy, and their motions so
they vary,
As they will enchant the fairy if you longer here
should tarry.

Edele ridders, goede ridders, wees matig in uw nachten.
Vertel de hoogbegenadigde Oberon, « Het is tijd om
te vertrekken ».
Hier zijn vormen zo stralend en ijl, en hun bewegingen variëren zo
Dat ze de elf zullen betoveren, als jullie hier nog langer blijven dralen.

As 1 walked forth
As I walked forth one summer's day,
To view the meadows green and gay,
A pleasant bower I espied,
Standing fast by the riverside,
And in't a raaiden I heard cry,
Alas! Alas! There's none e'er loved as I.

Toen ik ging wandelen op een zomerdag,
Om de groene en vrolijke weiden te zien,
Bemerkte ik een aangenaam prieel
Dat vlak bij de oever van de rivier stond,
En in het prieel hoorde ik een meisje huilen,
Helaas ! Helaas ! Niemand beminde ooit zoals ik.

Then round the meadow did she walk,
Catching each flower by the stalk,
Such flow'rs as in the meadow grew,
The dead-man's thumb, and herb all blue,
And as she pull'd them still cried she,
Alas! Alas! There's none e'er loved like me.

Dan wandelde ze rond de weide,
Ze greep elke bloem bij de stengel,
Bloemen die op de weide groeiden,
Standelkruid, en het blauwe kruid,
En terwijl ze ze uittrok huilde ze steeds
Helaas ! Helaas ! Niemand beminde ooit zoals ik.

The flowers of the sweetest scents
She bound about with knotty bents,
And as she bound them up in bands,
She wept, she sigh'd and wrung her hands:
Alas! Alas! Alas! cried she,
Alas! Alas! There's none e'er lov'd like me.

De bloemen met de zoetste geuren
Bond ze samen met geknoopte stengels
En terwijl ze ze in guirlandes vlocht,
Weende ze, zuchtte ze en wrong haar handen:
Helaas ! Helaas ! Helaas ! riep ze uit,
Helaas ! Helaas ! Niemand beminde ooit zoals ik.

When she had filled her apron full
Of such green things as she could cull;
The green leaves served her for her bed,

Wanneer ze haar schort had gevuld
Met de groene dingen die ze kon plukken;
De groene bladeren dienden als bed,
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The flowers were the pillow for her head;
Then down she laid, ne'er more did speak,
Alas! Alas! With love her heart did break.

De bloemen waren haar hoofdkussen;
Dan legde ze zich neer, en sprak nooit meer,
Helaas ! Helaas ! De liefde brak haar hart.

Go, crystal tears
Go, crystal tears, like to the moming showers,
And sweetly weep into thy lady's breast;
And as the dews revive the drooping flowers
So let your drops of pity be addressed
To quicken up the thoughts of my desert,
Which sleeps too sound whilst I from her depart.

Ga, kristallen tranen, als de ochtendbuien,
En ween zoet in het hart van uw vrouwe;
En zoals de dauw de neerhangende bloemen doet opleven
Laat zo uw druppels van medelijden gericht zijn
Om de gedachten aan mijn verdienste te doen opleven,
Die te diep slapen wanneer ik van haar weg ben.

Haste, restless sighs, and let your buming breath
Dissolve the ice of her indurate heart,
Whose frozen rigour like forgetful death,
Feels never any touch of my desert;
Yet sighs and tears to her I sacrifice
Both from a spotless heart and patient eyes.

Haast u, rusteloze zuchten, en laat uw brandende adem
Het ijs van haar onvermurwbare hart smelten,
Wiens bevroren meedogenloosheid zoals de vergeetachtige dood
Nooit enige aanraking van mijn verdienste voelt;
Toch offer ik zuchten en tranen aan haar
Beide uit een vlekkeloos hart en geduldige ogen.

Lend your ears to my sorrow
Lend your ears to my sorrow,
Good people that have any pity;
For no eyes will I borrow,
Mine own shall grace my doleful ditty.
Chant then, my voice, though rude like to my rhyming,
And tell forth my grief, which here in sad despair
Can find no ease of tormenting.

Luister naar mijn droefheid,
Goede mensen die enig medelijden hebben;
Want ik zal geen ogen lenen,
Mijn eigen ogen zullen mijn droefgeestig liedje sieren.
Zing het dan, mijn stem, hoewel je ruw bent als mijn
rijmen,
En spreek mijn verdriet uit, dat hier in droeve wanhoop
Geen verlichting van deze kwelling kan vinden.

Once I lived, once I lcnew delight,
No grief did shadow then my pleasure;
Graced with love, cheered with beauty's sight,
I joyed alone true heavenly treasure.
0 what a heaven is love firmly embraced!
Such power alone can fix delight
In fortune's bosom ever placed.

Ooit leefde ik, ooit kende ik vreugde,
Geen verdriet overschaduwde toen mijn genot;
Begenadigd met liefde, opgemonterd door de aanblik
van schoonheid,
Genoot ik slechts een echte, hemelse schat.
0 wat een hemel is de liefde stevig omhelsd;
Enkel zulke macht kan genot vasthouden
Altijd geplaatst in de boezem van het lot.

Cold as ice, frozen is that heart
Where thought of love could no time enter;
Such of life reap the poorest part,
Whose weight cleaves to this earthly centre.
Mutual joys in hearts truly united
Do earth to heavenly state convert,
Like heaven still in itself delighted.

Koud als ijs bevroren is dat hart
Waar liefdesgedachten nooit konden binnentreden;
Zulke harten oogsten het armste deel van het leven,
Wiens gewicht aan dit aardse centrum blijft kleven.
Wederzijdse vreugden in harten die echt verenigd zijn
Veranderen de aarde in een hemelse staat,
Zoals de heme steeds behagen scheppend in zichzelf.
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Shall I sue? Shall I seek for grace?
Shall I sue? Shall I seek for grace?
Shall I pray? Shall I prove?
Shall 1 stijve to a heavenly joy
With an earthly love?
Shall I think that a bleeding heart
Or a wounded eye,
Or a sigh can ascend the clouds
To attain so high?

Zal ik om haar hand vragen?
Zal ik naar genade zoeken ?
Zal ik smeken ?
Zal ik mezelf op de proef stellen ?
Zal ik naar hemelse vreugde streven
Met een aardse liefde ?
Zal ik denken dat een bloedend hart
Of een gewond oog,
Of een zucht de wolken kan beklimmen
Om zo hoog te geraken?

Silly wretch, forsake these drearns
Of a vain desire;
0 bethink what high regard
Holy hopes do require.
Favour is as fair as things are,
Treasure is not bought;
Favour is not won with words,
Nor the wish of a thought.

Dwaze ellendeling, geef deze dromen
Van een tevergeefs verlangen op;
0, bedenk wat een hoge waardering
Heilige hoop vereist.
Genegenheid is zo mooi als voorwerpen,
Een schat wordt niet gekocht;
Genegenheid wordt niet met woorden gewonnen,of met
de wens van een gedachte.

Pity is but a poot defence
For a dying heart;
Ladies' eyes respect no moan
In a mean desert.
She is too worthy far
For a worth so base,
Cruel and but just is she
In my just disgrace.

Medelijden is slechts een armzalige verdediging
Voor een stervend hart;
De ogen van een vrouw respecteren geen geklaag
In een povere verdienste.
Zij is veel te waardig
Voor zo'n lage waarde.
Zij is wreed maar rechtvaardig
In mijn terechte schande.

J ustice gives each man his own.
Though my love be just
Yet will not she pity my grief,
Therefore die I must.
Silly heart then yield to die,
Perish in despair
Witness yet how fain I die
When I die for the fair.

Rechtvaardigheid geeft aan elk man wat hem toekomt.
Hoewel mijn geliefde rechtvaardig is,
Zal ze toch geen medelijden hebben met mijn verdriet,
En daarom moet ik sterven.
Mijn dwaze hart, geef u dan over en sterf,
Ga ten onder in wanhoop
Wees er getuige van hoe gewillig ik sterf
Wanneer ik voor de allermooiste sterf.

Amarilli mia bella
Amarilli mia bella,
Non credi e) del mio cor dolce desio,
D'esser tu l'amor mio?
Credilo put, e se timor t'assale,
Prendi questo mio strale
Aprim'il petto e vedrai scritto in core:
Amarilli è'l mio amore.

Laus Polyphoniae

Mijn schone Amaryllis,
geloof je misschien niet, o zoet verlangen van mijn hart,
dat jij mijn lief bent?
Neem het maar van me aan, en als vrees jou bevangt,
grijp dan deze dolk
en rijt mijn borst open; dan zul je in mijn hart geschreven zien:
"Amaryllis fs mijn lief."

dinsdag 31 augustus 1999 297

Dovrè dunque morire?
Dovrè dunque morire?
Pria che di nuovo io min,
Voi bramata cagion de miei martiri,
Mio perduto tesoro no potrè dirvi
Pria ch'io mora "io moro"?
0 miseria inaudita,
Non poter dir a voi "moto mia vita".

Zal ik dus moeten sterven,
nog vóór ik jou weerzie,
diep verlangde bron van mijn lijden?
Mijn verloren schat, zal ik jou dan niet,
vóór ik doodga, kunnen zeggen ik ga dood?
Ongehoord ongeluk,
jou niet te kunnen zeggen mijn leven, ik ga dood.

Ite caldi sospiri
Ite, caldi sospiri, al freddo core,
Rompete ii ghiaccio che piet à contende;
E se prego mortale al ciel s'intende,
Morte o mercè sia premio al mi° dolore.

Ga recht, warme zuchten, naar 't kille hart
en breek het ijs dat meelij onmogelijk maakt;
en als de hemel 't gebed van een sterveling wil horen,
laat dan dood of gunst mijn pijn belonen.

La Tavola

De inhoudstafel'

In quel gelato core - aria voce
Piagne madonna se gl'occhi vostri - a due voci
0 sempre quando tu di salvar mi cirche
Certe e scomo
Misera non credi
Ahime! Se lumi già
Macche squallido dalle pallide labra
Cosi mia vita - a tre voci.

In dat ijselijke hart - éénstemmig
Weent madonna als jouw ogen - tweestemmig
Ten allen tijd, als jij me redden wil
Vast en zeker, en misprijzen
Ongelukkige je gelooft toch niet
Helaas! Als ogen ooit
Kijk, lijkbleek met grauwe lippen
Dat is mijn leven - driestemmig
(l) Dit gedicht is een nonsensicale opsomming van bij elkaar geraapte
eerste verzen, soms vergezeld van instructies voor de uitvoering (éénstemmig, etc.). Het is een ironische verwijzing naar de blinde verafgoding van het Engelse publiek voor al wat Italiaans is, klinkt of er zo uitziet.

Or you or I, Nature did wrong!
Or you or 1, Nature did wrong!
You made too fair, and I too true;
Most beauteous you ne'er heard my song,
Yet was it ever fram'd to you:
And I can never tum the leaf,
Though I sing still, and you are deaf.

De natuur heeft ofwel aan jou, ofwel aan mij onrecht
gedaan!
Jij bent te mooi gemaakt, en ik te trouw;
Jij allermooiste, je hebt nooit mijn lied gehoord,
En toch was het altijd voor jou gemaakt:
En ik kan de bladzijde nooit omdraaien,
Hoewel ik nog steeds zing, en jij doof blijft.

0 be you still the same you were,
Though I would not be what I am;
Your beauty's change is my poot care,
I doting, master of my blame;
For your fresh colours will away,
But my true love shall ne'er decay.

0, blijf steeds dezelfde die je was,
Hoewel ik niet wil blijven wat ik ben;
Verandering van jouw schoonheid is mijn arme
bezorgdheid,
Ik die jou aanbid, meester van mijn schuld;
Want jouw frisse kleuren zullen verdwijnen,
Maar mijn trouwe liefde zal nooit vergaan.
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Your precious blossoms being shed,
And my eternal love alive;
say in you beauty is dead,
And what it was to praise
strive.
For in your worth I'll not be dumb,
Since of it I must make my tomb

Wanneer jouw kostbare bloesems gevallen zijn,
En mijn eeuwige liefde levend is;
Zal ik zeggen dat schoonheid in jou dood is,
En ik zal er naar streven te prijzen wat ze was.
Want over jouw waarde zal ik niet zwijgen,
Omdat ik er mijn grafsteen van moet maken.

Slide soft, you silver floods
Slide soft, you silver floods,
And every spring
Within these shady woods,
Let no bird sing,
Nor from this grove a turtle dove
Be seen to couple with his love;
But silence on each dale and mountain dwell,
Whilst that I weeping bid my love farewell.

Vloei zacht, gij zilveren stromen
En elke bron
In deze schaduwrijke bossen,
Laat geen enkele vogel zingen,
Dat we geen enkele tortel uit dit bosje
Zien paren met zijn geliefde;
Laat stilte wonen in elke vallei en op elke berg,
Terwijl ik wenend afscheid neem van mijn geliefde.

You nymphs of Thetis' train,
You mermaids fair,
That on the shores do plane
Your sea-green hair,
As you in trammels knit your locks,
Weep ye, and force the craggy rocks
In heavy murrnurs, through broad shores tell
How that I weeping bid my love farewell.

Gij, nimfen uit Thetis' stoet,
Gij, mooie zeemeerminnen,
Die op de oever
Uw zeegroene haar glad maakt,
Terwijl gij uw haren in netten vlecht,
Ween, en verplicht de woeste rotsen
In zware fluistering, door brede kusten te vertellen
Hoe ik wenend afscheid neem van mijn geliefde.

Why so pale and wan, fond lover?
John Suckling
Why so pale and wan, fond lover?
Prithee why so pale?
Will, when looking well can't move her,
Looking ili prevail?
Prithee why so pale?

Waarom ben je zo bleek en kleurloos, tedere minnaar,
Ik vraag je, waarom ben je zo bleek ?
Zal er slecht uitzien iets uithalen
Wanneer er goed uitzien haar niet kan raken?
Ik vraag je, waarom ben je zo bleek ?

Why so dull and mute, young sinner?
Prithee why so mute?
Will, when speaking well can't win her,
Saying nothing do't?
Prithee why so mute?

Waarom ben je zo bedrukt en zwijgzaam, jonge zondaar?
Ik vraag je, waaron ben je zo zwijgzaam ?
Zal niets zeggen haar voor je winnen,
Wanneer mooie woorden dat niet kunnen?
Ik vraag je, waarom ben je zo zwijgzaam ?

Quit, qua, for shame; this will not move,
This cannot take her:
If of herself she will not love,
Nothing can make her:
The devil take her!

Stop ermee, stop, je moest je schamen, dit zal haar niet
raken,
Zo kan je haar niet veroveren:
Als ze uit zichzelf niet kan liefhebben,
Kan niets haar doen liefhebben.
Dat de duivel haar hale !
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Chloris sigh'd, and sang, and wept
Chloris sigh'd, and sang, and wept;
Sighing sang and singing slept;
And wakes, sighs, sings and weeps again
For Amintas, that was slain.
Oh had you seen his face, quoth she,
How sweet and full of majesty:
And there she stopp'd: and thus she cried,
Amintas, Amintas, and so she died.

Chloris zuchtte, en zong, en weende;
Zong zuchtend en sliep zingend;
Wordt wakker, zucht, zingt en weent opnieuw
Voor Amintas, die sneuvelde.
Oh, als je zijn gezicht zou gezien hebben, zei ze,
Hoe zoet en vol van majesteit,
En daar stopte ze, en zo huilde ze,
Amintas, Amintas, en zo stierf ze.

Chloris dead; Amintas came
Whilst her echo sounds his name;
A false report had nois'd him slain,
Which makes her death a double pain.
Gone is my love, my life, quoth he,
The mirror of true constancy:
And then he rest, and kissed her eyes,
Cried Chloris, my Chloris, and by her dies.

Chloris dood; Amintas kwam
Terwijl haar echo zijn naam doet klinken;
Een vals bericht had hem gesneuveld gemeld,
Wat haar dood dubbel pijnlijk maakt.
Weg is mijn liefde, mijn leven, zei hij,
De spiegel van trouwe standvastigheid:
En dan rustte hij, en kuste haar ogen,
Riep Chloris, mijn Chloris, en stierf bij haar.

Have pity, grief; 1 cannot pay
Have pity, grief; I cannot pay
The tribute which I owe thee, tears;
Alas, those fountains are grown dry,
And 'ns in vain to hope supply
From others' eyes; for each man bears
Enough about him of his own
To spend his stock of tears upon.
Woo then the heav'ns, gentle love,
To melt a cloud for my relief;
Or woo the deep, or woo the grave;
Woo what thou wilt, so 1 may have
Wherewith to pay my debt, for grief
Hath vow'd, unless I quickly pay,
To take both life and love away.

Heb medelijden, verdriet; ik kan
De belasting die ik jullie, tranen, verschuldigd ben, niet
betalen.
Helaas, die fonteinen zijn opgedroogd,
En de hoop tranen te kunnen bezorgen
Uit de ogen van anderen is tevergeefs, want elk mens
Heeft genoeg eigen zorgen te dragen
Om zijn voorraad tranen aan te besteden.
Tracht dan de hemelen voor je te winnen, milde liefde,
Om een wolk te smelten voor mijn verlossing;
Of maak de diepte het hof, of het graf,
Ding naar de gunst van wat je wil, zodat ik iets heb
Om mijn schuld te betalen, want verdriet
Heeft gezworen, tenzij ik vlug betaal,
Mijn leven en liefde weg te nemen.

Hymne to God the Father
John Donne
Wilt thou forgive the sin where I begun,
Which is my sin though it were done before?
Wilt thou forgive those sins, through which I run
And do them still, though still 1 do deplore?
When thou hast done,
Thou hast not Donne
For I have more.

Wilt Gij de zonde vergeven waar ik begon,
Die mijn zonde is ook al is ze ook vroeger bedreven?
Wilt Gij die zonden vergeven, die ik doorloop
En nog steeds bedrijf, ook al betreur ik ze steeds ?
Wanneer Gij klaar zijt,
Hebt gij Donne nog niet,
Want ik heb meer zonden.

Wilt thou forgive that sin by which I won
Others to sin, and made my sin their door?

Wilt Gij die zonde vergeven waardoor ik anderen
Tot de zonde gewonnen heb, en mijn zonde tot hun
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Wilt thou forgive that sin, which I did shun
A year or two, but wallow'd in a score?
When thou hast done,
Thou hast not Donne,
For I have more.

deur heb gemaakt ?
Wilt Gij de zonde vergeven, die ik schuwde
Voor een jaar of twee, terwijl ik me wentelde in een
dozijn andere ?
Wanneer Gij klaar zijt,
Hebt gij Donne nog niet,
Want ik heb meer zonden

I have a sin of fear that when I've spun
My last thread, I shall perish on the shore;
Swear by thyself that at my death thy Son
Shall shine as He shines now and heretofore:
And having done
Thou hast Donne,
I need no more.

Ik heb de zonde van de angst dat wanneer ik mijn
laatste draad
Gesponnen heb, ik zal ten onder gaan op de oever;
Zweer op Uzelf dat bij mijn dood Uw Zoon
Zal schijnen zoals hij nu schijnt en altijd heeft
geschenen:
En als Gij dat gedaan hebt,
Hebt Gij Donne,
Ik heb niets anders nodig.
Vertaling Engels: Marleen Cré
Vertaling Italiaans: Walter Geerts
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27.09 — 26.10.'99
LEUVEN
I

POLYFONIE: PETRUS ALAMIRE
De polyfonieconcetten staan dit jaar volledig in het teken van Petrus Alamire, die aan het hof van Margaretha van Oostenrijk
nagenoeg het hele muziekrepertoire uit de iste helft van de r6de eeuw in schitterende muziekhandschriften vereeuwigde.
Die handschriften zijn in het najaar in Leuven niet enkel te zien — tijdens de tentoonstelling
`Dr srharkamex- van Alamire' — ze zijn ook te horen op vijf concerten.

The Clerks' Group
'Pierre de la Rue: de sacrale muziek'

Capilla Flamenca
'Hoofse lyriek aan het Bourgondische Hof'

Currende Consort
'Het Nederlandse polyfone lied en werken op Nederlandse cantus firmus'

Huelgas Ensemble
`Musica Ficta: gedurfde alteraties en het ontstaan van subjectieve expressie'

Capilla Petiaflorida
'Muziek aan het Franse Hof'
De concerten warden voorafgegaan door een lezing die telkens plaatsvindt van 19030 tot zotioo (gratis toegankelijk)
KAARTENVERKOOP:
LOKET SCHOUWBURG LEUVEN - BONDGENOTENLAAN 21 - TEL

32(0)16/22.21.13

INFO EN BROCHURE:
FESTIVAL VAN VLAANDEREN - BRUSSELSESTRAAT 63- 3000 LEUVEN - TEL.: **32(0)16/20.05.40
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Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen
Lothar Zagrosek dirigent
Claudia Mahnke

mezzosopraan

Vrijdag 1 oktober 1999, 20 u.
deSingel, Blauwe Zaal
In samenwerking met het
Koninklijk Filharmonisch Orkest
van Vlaanderen & deSingel

Lothar Zagrosek

Sinds 1997 is Lothar Zagrosek muziekdirecteur van de Stuttgart Opera. Hij werd in
Bavaria geboren en begon zijn artistieke loopbaan als lid van het kathedraalkoor van
Regensburg. Van 1962 tot 1967 was hij in de leer bij Hans Swarovsky, István Kertész,
Bruno Maderna en Herbert von Karajan.
Na een periode als muziekdirecteur in Solingen en in Krefeld/Meinchengladbach werd hij
in 1982 in Wenen aangeduid als chef-dirigent van het Oostenrijks radio-orkest. Later,
van 1986 tot 1989, was hij drie jaar lang muziekdirecteur aan de Parijse opera terwijl hij
ook de rol van chef-gastdirigent bij het BBC Symphony Orchestra vervulde. Van 1990 tot
1992 was Lothar Zagrosek muziekdirecteur in de opera van Leipzig. Als eerste gastdirigent
en artistiek raadgever werkt hij nauw samen met de Junge Deutsche Philharmonie.
Lothar Zagrosek heeft als operadirigent meegewerkt aan prachtige projecten, onder andere voor de staatsopera's van Wenen en Hamburg, de Deutsche Oper Berlin en het
Glyndebourne Festival. Daarnaast kan hij ook bogen
op vruchtbare samenwerkingen met de meest vooraanstaande internationale orkesten. Zo is er iets heel speciaals gaan bloeien tussen hem en het Gewandhaus
Orchester, het Mnchener Philharmonisches Orchester
en de radio-orkesten van Keulen, Frankfurt, Stuttgart
en Baden-Baden. In januari 1999 leidde hij voor het
eerst de Berliner Philharmoniker. Hij heeft al heel wat
festivals met zijn aanwezigheid vereerd, denk maar aan
de SaLbuiver Festspiele, de Wiener Fenrwnehen, rk
Berliner Festwochen, de Londense Proms en het
Operfestival München.
I Iet tijdschrift Opemwelt riep hem in 1997 uit tot
'Conductor of the Year' en dat vooral omwille van zijn
opera-uitvoeringen van Das Meidchen mit den
Schwefellttilzern van Helmut Lachenmann en Abraum
van jrCirg Herchel, waarvan hij de wereldpremière dirigeerde.

Herfstconcerten

vrijdag 1 oktober 19991 305

Zijn belangrijkste cd-opnamen zijn Dantons Tod van Gottfried von Einem, Olivier Messiaens Saint Frarwois d' Assise en het volledige koor- en orkestwerk van Paul Hindemith.
Nu is hij begonnen met een opnamereeks voor Decca's verzameling Intartete Musik'.
Van deze reeks zijn al heel wat opera's verschenen: Ernst Kreneks Jonny spiek auf, Goldschmidts Der gewaltige Hahnrei, Franz Schrekers Die Gezeichneten en Der Kaiser von Atlantis van Viktor Ullmann. Er hoort ondertussen ook al een cd met balletmuziek van
Franz Schreker, Erwin Schulhoff en Paul Hindemith bij. Dat men deze opnamen uiteindelijk wel weet te waarderen, blijkt uit de hele rits felbegeerde internationale prijzen waarmee ze zijn bekroond: de Caecilia Prijs in Brussel, de Edison Prize in Amsterdam, de
Koningin Elisabeth Prijs en de Deutsche Schallplattenpreis. Zijn opname van Walter
Braunfels' Die Viigel werd genomineerd voor een Grammy Award.
Claudia Mahnke

Claudia Mahnke heeft haar zangopleiding aan het conservatorium van Dresden genoten in de klas van Heidi
Petzold. In de loop van haar studiejaren stond ze altijd
te popelen om een rol te zingen in de producties en de
concerten van het conservatorium. Op de zangwedstrijd
van Berlijn kaapte ze in 1994 de eerste prijs weg en op
de internationale Belvedere Gesangwettbewerb in
Wenen behaalde zij de derde prijs.
Haar eerste gastrol heeft deze jonge zangeres in de Oper
Chemnitz gezongen, wat haar nog lang zal bijblijven,
want ze kende er als Hansel zoveel succes dat ze meteen een vast contract in de wacht
sleepte. Ze werkte er van 1992 tot 1996 en zong er partijen als Carmen, Flora, Suzuki,
Olga en Cherubin. Sinds het seizoen 1996-1997 is Claudia Mahnke lid van het ensemble
van de Stuttgarter Staatsoper. Daar heeft ze al rollen neergezet als Fjodor in Boris
Godoenov, Zulma in Italienerin in Algier, Philidel in King Arthur en Oberto in Handels
Alcina. In december 1998 werd ze toegejuicht voor haar debuutrol als Octavian in Der
Rosenkavalier en in datzelfde jaar nam ze de rol van Dorabella in Cosi fan tutte aan. Maar in
januari 1999 heeft ze zichzelf haast overtroffen als de Komponist in Ariadne auf Naxos,
waarvoor ze in de Komischen Oper Berlin op enorm veel bijval kon rekenen.
Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen

Tijdens de eerste decennia na zijn ontstaan in het midden van de jaren vijftig, bouwde
het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen een stevige reputatie op als vertolker van het grote, romantische repertoire. De nagelnieuwe Koningin Elisabethzaal in
Antwerpen werd de uitvalsbasis voor prestigieuze concerten met dito solisten, en het .
orkest ondernam zijn eerste grote tournees. In 1985 werd de falanx uitgebreid en konden
voor het eerst eigen concertcycli georganiseerd worden. Het repertoire werd hierdoor veel
breder - met name de muziek van de 20ste eeuw kreeg meer aandacht - en door de optre306 ivrijdag 1 oktober 1999
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dens te spreiden over drie verschillende zalen (intussen werd ook in deSingel en de
Bourlaschouwburg geconcerteerd) kon het orkest zijn aanbod sterker differentiëren.
Bijkomende cycli in Brussel en Gent versterkten de aanwezigheid in Vlaanderen.
Tussen 1985 en 1997 drukten achtereenvolgens Emil Tchakarov, Gnter Neuhold, Muhai
Tang en Grant Llewellyn als chef-dirigent hun stempel op het orkest. Philippe Herreweghe, die sinds september 1998 muziekdirecteur is, bracht de steeds groeiende internationale belangstelling voor het orkest in een stroomversnelling. Zelf verantwoordelijk
voor het repertoire tot de late 19de eeuw - met als eerste hoogtepunt een ophefmakende
Bruckner-cyclus - wordt hij bijgestaan door twee chef-dirigenten: Peter Rundel, die
hoofdzakelijk de hedendaagse muziek voor zijn rekening neemt, en een wisselende specialist voor de laatromantiek en de muziek uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
Als drager van een rijke symfonische traditie wil het orkest ook (verder) bouwen aan de
toekomst van de muziek. Zo groeide het uit tot een flexibel en polyglot ensemble dat met
panache overstapt van een Brahms-symfonie naar een experimenteel werk. Aansluitend
bij deze filosofie wordt sinds 1994 samengewerkt met een huiscomponist. Na de Georgiër
Gija Kantsjeli volgde de Brit Robin Holloway. In 1998 nam de intussen beroemde Finse
componist Magnus Lindberg het roer over.
Als Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen bespeelde het Koninklijk Filharmonisch
Orkest van Vlaanderen de belangrijkste Europese podia, zoals het Musikverein en het
Konzerthaus in Wenen, het Festspielhaus in Salzburg, de Royal Festival Hall in Londen,
het Amsterdamse Concertgebouw, het Théátre des Champs-Elysées in Parijs, de
Philharmonie in München en de Alte Oper in Frankfurt.
Concertreizen door diverse Europese landen en Japan vormen een constante in de rijkgevulde kalender van het orkest, dat geregeld optreedt met topsolisten maar ook systematisch op zoek gaat naar jong en onbekend talent.
In de discografie van het orkest valt vooral de aandacht voor recente Vlaamse muziek op.
Diverse cd-opnamen werden bekroond, zoals de Luc Brewaeys-integrale en Karel
Goeyvaerts' Aquarius.
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PROGRAMMA
Alban Berg (1885-1935)
Drei Orchestersteicke, opus 6

Prludium
Reipen
Marsch
Gustav Mahler (1860-1911)
Kindertotenlieder

Nun will die Sonn' so heil aufgeh'n
Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen
Wenn dein Mtterlein
Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen
In diesem Wetter, in diesem Braus
PAUZE
Johannes Brahms (1833-1897)
Symfonie nr. 3 in F, opus 90

Allegro con brio
Andante - Poco allegretto
Allegro

Meer toelichtingen bij dit concert vindt u in de programmabrochure van deSingel.
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Het Paleis/KJT & Muziektheater Transparant
Jos van Kan
Jan Ros
Dorien de Jonge

regie
decor
kostuums

Nathalie De Schepper
Marc Van Malderen
Ines Carsauw
Michel Puissant

zang
zang
zang
zang

Instrumentaal ensemble

Zaterdag 2 oktober 1999, 15 u.
Het Paleis, Grote Zaal

Zaterdag 9 oktober 1999, 15 u.
Het Paleis, Grote Zaal
In samenwerking met Het
Paleis/KJT & Muziektheater
Transparant

Astrid Kruisselbrink

Astrid Kruisselbrink speelt vanaf haar negende jaar piano, zowel klassiek als jazz. Na de
middelbare school legde ze zich toe op popmuziek bij de band Passion Office. Twee jaar
later besloot ze om compositie te gaan studeren aan het Rotterdams Conservatorium. Ze
studeerde daar bij Klaas de Vries en Peter-Jan Wagemans bij wie ze in 1999 afstudeerde.
In 1997 componeerde ze Zijn lippen zijn uw lippen voor kamerkoor en slagwerk, In the
beginning was the word voor contrabas en piano en Steps en Stages voor zeven koperblazers.
Een jaar later volgden Funnel flow voor groot koor en orgel, Spin voor sopraan en twaalf
instrumenten en In voor orkest. Ze werkte datzelfde jaar mee aan de muziektheaterstukken Lemba, queen of asylum, een eindexamenproject van de kunstenaar Cees Krijnen, en
Barend, een muziektheaterexperiment van theatergroep Maccus.
Jos van Kan

Jos van Kan rondde in 1986 de Academie voor Expressie in Utrecht af. Daarna werkte hij
bij tal van Nederlandse en Vlaamse regisseurs, zoals Dora van der Groen, Johan Simons,
Ivo van Hove en Lidwien Roothaan. Ook liep hij stage bij onder anderen William
Forsythe aan het Ballet Frankfurt en Pierre Audi aan de Nederlandse Opera Amsterdam.
In 1989 debuteerde Van Kan als regisseur bij Fact in Rotterdam en regisseerde daarna bij
onder meer Het Zuidelijk Toneel, Carrousel en Theater Artemis. Lange tijd was hij als
vaste gast verbonden aan het Staatstheater Schwerin, maar ook in München en Bad
Hersfeld waren regies van zijn hand te zien. Hij regisseerde stukken van onder anderen
Beckett, Pinter, Genet, Euripides, Williams en Wedekind. In 1992 regisseerde hij bij
Theater Artemis zijn eerste jeugdtheaterproductie, De Zomer van Aviya van Gila
Almagor. Daarop volgden Het verhaal van Paard Parel en Boer Dees van Eric de Volder in
1993 en vertel Medea vertel van Pauline Mol in 1995. In 1996 maakte hij zijn eerste voor-
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stelling bij theatergroep Maccus: 'n Kind ging v. oorbij van Eric de
Volder. Dan volgden De Meiden van Jean Genet, de mini-opera
Hannes, niet hoger, De Meemaaksters van Rob de Graaf, Faëton
naar Joost van den Vondel, Agnes en Axel, een droomspel, een
tekst van Roel Adam gebaseerd op Droomspel van Strindberg, en
Foppe en Douwe, een tekst van Pauline Mol. In 1999 regisseert
hij, samen met Liesbeth Coltof, de semi-opera King Arthur van
Purcell in samenwerking met het Combattimento Consort
Amsterdam en het Holland Festival.
In de voorstellingen van Jos van Kan zijn muziek en taal van heel
groot belang. De voorstellingen zijn visueel sterk en hebben door
de humor ook een duidelijke amusementswaarde. De afgelopen
vijf jaar legde hij zich meer en meer toe op het maken van voorstellingen waarbij live-muziek en -zang gecombineerd worden met
toneel.
Jan Ros

Jan Ros volgde verschillende opleidingen. Hij studeerde kunstgeschiedenis aan de universiteit van Utrecht, volgde de Academie voor Beeldende Kunsten in diezelfde stad en de
opleiding tot theatervormgever aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Jan Ros is beeldend kunstenaar, verzorgt exposities - zoals in het Provinciaal Gallo-Romeins Museum
van Tongeren -, en is theatervormgever.
Hij assisteerde Jan Versweyveld bij de producties Het Zuiden en Hamlet van Het Zuidelijk
Toneel. Verder werkte hij als zelfstandig vormgever bij regisseurs als Klemenz Wannenmacher voor Kwartet van Heiner Muller in 1990, bij Leonard Frank voor Eindspel van
Samuel Beckett in 1991, bij Lidwien Roothaan voorVerstek in 1996 en bij Jos van Kan
voor BOT in 1991, Het verhaal van Paard Parel en Boer Dees van Eric de Volder in 1993,
Zolen (de Meiden) van Jean Genet in 1994, vertel Medea vertel in 1994, Die Bakchen in
1995, Friihlingserwachen van Wedekind in 1995, Agnes en Axel, een droomspel van Roel
Adam in 1997, Der Junge Rabe van Friedrich Waechter in 1998 en King Arthur van Henry
Purcell in 1999.
Dorien de Jonge

Dorien de Jonge, die aan d'Witte Lelie in Amsterdam de opleiding textiele werkvormen
volgde, heeft heel wat kostuumontwerpen op haar naam staan. In 1982 vloog ze er al in
met ontwerpen voor Nederlandse studentenverenigingen die toneel brachten. Verder
heeft ze heel wat opgestoken bij Leonie Polak, van wie ze een tijdje assistente was.
Uiteraard kunnen heel wat toneelgezelschappen op haar medewerking rekenen.
Opsommen in welke producties ze zich allemaal heeft kunnen uitleven, zou te ver leiden,
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maar een idee geven van welke theatergroepen bij haar komen aankloppen, kan wel. Zo
stond ze al wel eens vaker in voor de kostuumontwerpen bij Het Vervolg, RO Theater,
Het Zuidelijk Toneel, Maccus en Theater van het Oosten. Voor internationale producties
en kostuumontwerpen voor de film is ze ook te vinden.
Nathalie De Schepper

Nathalie De Schepper studeerde in 1994 met de grootste onderscheiding af aan de Studio
Herman Teirlinck, richting kleinkunst. Ze studeerde ook zang aan het Conservatoire de
Lille en volgt nog altijd zangles bij Madame My. Ze speelde onder andere bij De Nieuwe
Scène in Ze kwamen van 't Zuiden - een regie van Charles Cornette uit 1993 -, bij De
Zwarte Komedie in Don Corleone Haene in- Benidorm en Shiele, portret van een immoralist een regie van Bert Verhoye uit 1995 -, en in verschillende producties van De Vieze
Gasten. Van 1994 tot 1998 trad Nathalie De Schepper achtereenvolgens op in Tourné
General, Ana, Candyde, Music Hall>I>, Matusi en Camellot.
Marc Van Malderen

Marc Van Malderen is niet alleen een geschoold zanger maar ook een acteur. Als zanger
vertolkt hij nummers van Kamagurka tot klassieke muziek. Als zanger-acteur speelde hij
onder andere in de volgende producties: Het rattenkasteel in een regie van Arne Sierens,
Het Monster van Frankenstein in een regie van Dirk Leefooghe, De Orkestrepetitie in een
regie van Wim De Wulf, Radio Carmen in een regie van Mark Timmer en Gemeenschap in
een regie van Wim De Wulf.

Ines Carsauw

Ines Carsauw studeerde muziekpedagogie aan het Lemmensinstituut in Leuven en behaalde in 1996 haar einddiploma zang bij Lucienne Van Deyck aan het Koninklijk Vlaams
Conservatorium in Antwerpen. Daarna volgde ze in dezelfde instelling een specialisatieopleiding in de operaklas onder leiding van Koen Kessels en Guy Joosten. Verder nam ze
deel aan meesterklassen bij Rainer Hoffmann, Max van Egmond, James Griffett, Gidon
Sasks, Jane Irwin en Sandy Stone.
Naast solo-optredens in het muziektheater - bij onder andere KNS, NTG en
Muziektheater Transparant -, kameropera, musical en freelance-opdrachten bij het VRTkoor en het Koor van de Vlaamse Opera, bouwt Ines Carsauw een ruim liedrepertoire uit.
Haar voorkeur gaat uit naar 20ste-eeuwse componisten, onder anderen Poulenc, De Falla,
Weill, Britten en Berio.
Bij muziektheater Transparant verleende ze in 1997 haar medewerking aan Resurrection
van Peter Maxwell Davies en zong ze in 1998 en 1999 in Mahagonny Songspiel en Happy
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End van Kurt Weili. Ines Carsauw stond in 1998 bij Het Nederlands Toneel Gent op de
planken als Sharon in Masterclass, een productie met Chris Lomme als Maria Callas. Als
koorlid van de Vlaamse Opera zingt ze in het seizoen 1998-1999 in Idomeneo en La
Pikovaja Dama.

Michel Puissant

Michel Puissant behaalde een tweede prijs voor viool en een eerste prijs notenleer aan
het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel. Vanaf 1987 ondernam hij zangstudies,
eerst aan de Muziekacademie van Aalst, vervolgens aan het muziekconservatorium van
Luik in de klas van José Van Dam en Greta De Reyghere. Hij nam deel aan binnen- en
buitenlandse stages en meesterklassen. Naast cursussen lyrische kunst en toneel, volgt hij
flamenco en moderne dans.
Michel Puissant treedt regelmatig op met La Petite Bande, het Collegium Instrumentale
Bruggense, Ex Tempore, 11 Fondamento, Oxalys, Les Arts Florrisants en de Academia
Daniel. Hij gaf talrijke recitals en concerten in België, Duitsland, Nederland, Frankrijk en
Israël. Op de operascène was hij te zien in Flavio en Tolomeo, Tamerlano, Dido and Aeneas
en in twee creaties van hedendaagse opera's met de Berliner Kammeroper.
Zijn breed zangrepertoire en passie voor theater en dans voeren hem naar verscheidene
polyvalente producties. Zowel recitals met folklorecycli, als Lieder, spirituals, liederen uit
de twintiger en dertiger jaren begeleid met gitaar, accordeon en percussie staan bij hem
op het programma. Hij vertolkte met groot succes de hoofdrol in de Canto General van
Mikis Theodorakis en werkte mee aan een tiental cd-opnamen: Bachmotetten met La
Petite Bande, renaissancemuziek met Currende, motetten van Bouzignac met Les Arts
Florissants, kerstliederen met de Camerata Trajectina, Songs of Love, War, Joy and Death
van Dowland en Purcell, en Christmas in the world met de sopraan Eurudike De Beul.

PROGRAMMA
Astrid Kruisselbrink (°1972)
Fietsen
naar het gelijknamige boek van Gregie De Maeyer

Meer toelichtingen vindt u in de programmabrochure van Het Paleis/KJT.
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Oxalys
Chris George
Frédéric d'Ursel
Pascal Robault
Elisabeth Smalt
Martijn Vink
Amy Norrington
Toon Fret
Nathalie Lefèvre
Annie Lavoisier

viool
viool
altviool
altviool
cello
cello
fluit
klarinet
harp

Zaterdag 2 oktober 1999, 20 u.
Kapel Elzenveld
In samenwerking met Oxalys

Oxalys

Op 1 maart 1993 engageerden acht begaafde jonge musici zich in een gezamenlijk project
en richtten het kamermuziekensemble Oxalys op. Binnen Oxalys werd ruimte gecreëerd
voor de artistieke inbreng van elk lid van het ensemble. Het resultaat is een groep gedreven muzikanten met een grote muzikale verbondenheid. Al enkele jaren brengen zij
kamermuziek op bijzonder hoog niveau. Oxalys wordt door pers en publiek telkens weer
geprezen omwille van zijn grote engagement bij het vertolken van het gekozen repertoire.
Van in het begin legde Oxalys zich toe op het impressionisme. Gaandeweg werd het repertoire uitgebreid met klassieke, romantische en hedendaagse werken. Oxalys geeft geregeld
opdrachten aan componisten van eigen bodem, maar werkt ook samen met buitenlandse
componisten. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de Russische hedendaagse muziek.
De contacten met de Russische muzikanten en componisten worden intens onderhouden,
mede dankzij de samenwerking die Oxalys is aangegaan met de Gele Zaal in Gent.
Op korte tijd werd Oxalys beschouwd als een vaste waarde in eigen land. Het ensemble is
geregeld te gast op het Festival van Vlaanderen en op het Brusselse festival Ars Musica.
Steeds vaker wordt Oxalys uitgenodigd op buitenlandse concertpodia. Het ensemble verzorgt op dit ogenblik concerten in nagenoeg alle Europese landen en is medeorganisator
van het Duitse kamermuziekfestival Europaische Kammermusik Akademie, dat jaarlijks
plaatsvindt. In 1999 kreeg het ensemble de titel Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen.
Voor het seizoen 1999-2000 staan er tournees op het programma in Duitsland, Polen,
Engeland, de Verenigde Staten en Japan.
Oxalys hecht bijzonder veel belang aan het opbouwen van een relatie met een vast
publiek. Om die reden richt het zelf een concertreeks op, waarin het jaarlijks - aan het
'eigen' en steeds groeiende publiek - een eigenzinnig programma aanbiedt. Oxalys kijkt
ook graag eens over de grenzen van de muziek heen en gaat samenwerkingsverbanden aan
met artiesten uit andere disciplines. Zo werkt Oxalys sinds enige tijd samen met de
befaamde modeontwerpster Kaat Tilley, die het ensemble geregeld van nieuwe concertkleding voorziet.
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Oxalys kreeg de afgelopen jaren ruim de kans om te
wennen aan de aanwezigheid van microfoons.
Talloze concerten van hel ensemble werden door
diverse zenders uitgezonden. Ook cd-opnamen staan
op het actief van het ensemble. Oxalys bracht in
het voorjaar van 1998 een eerste cd uit met impressionistische muziek van Debussy, Ravel en Jolivet.
In mei 1999 verscheen een tweede cd met Russische hedendaagse muziek, met composities van Gubaidulina, Shoot, Kissin en Ssslin.
Verschillende muzikanten van het ensemble studeerden aan het Brusselse muziekconservatorium. Dit huis biedt Oxalys een veilig onderdak, geschikte werkruimtes en de perfecte
uitvalsbasis voor vele tournees. Oxalys steekt ook vaak een hand uit naar jeugdige
muziekliefhebbers. De leden van het ensemble verlenen hun medewerking aan verschillende muziekstages en creëren ook specifieke producties voor jonge oren. In april 1999
was het ensemble te beluisteren in de muziekproductie De Afscheidssymfonie van Het
Paleis. De muziek voor deze productie werd voor Oxalys geschreven door Jan Kuijken en
Dirk Opstaele verzorgde de regie.

PROGRAMMA
Toru Takemitsu (1930-1996)
And then I knew 't was wind, voor fluit, altviool en harp
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Musikalisches Opfer, BWV 1079

Ricercar a 6
Krzysztof Penderecki (°1933)
Klarinetkwartet

Adagio
Vivacissimo
Serenade (Tempo di Valse)
Larghetto

PAUZE
Arnold Schbnberg (1874-1951)
Verklarte Nacht voor strijksextet, opus 4

Meer toelichtingen bij het programma vindt u in de brochure van Oxalys.
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Euregio Jeugdorkest
Edmond Saveniers dirigent
Erwin De Bock
Jan Van Mol

piano
orgel

Zondag 3 oktober 1999, 16 u.
Sint-Jacobskerk
In samenwerking met
•
het Euregio Jeugdorkest; de Internationale ‘
IfEA
Orgelvereniging Calcant, de Marnixring AntwerpenCentrum en de Christelijke Beweging voor Vrouwen in de Middengroepen (CMBV), gewest
Antwerpen
Met de steun van het
Gemeentekrediet

Euregio Jeugdorkest

Na een jarenlange ononderbroken studie bemachtig je dan uiteindelijk je
diploma: je bent muzikant. Dan wil je
muziek maken - want daarvoor heb je
gestudeerd -, als solist, met een paar,
met velen, in een groot orkest. Je solliciteert, je loopt audities af en men
vraagt ervaring... Die heb je weinig of
niet. Een iammerlijk, maar helaas al te
bekend verhaal.
In 1985 werd onder de impuls van een paar muziekdocenten uit de regio van Tilburg het
Euregio Jeugdorkest opgericht om aan dit euvel te verhelpen. Het was en het is nog steeds
de bedoeling om jonge muzikanten, tussen twaalf en eenentwintig jaar, uit Noord-Brabant
en het Vlaamse Gewest, de kans te geven om samen te musiceren in een groot en degelijk
symfonieorkest.
De kandidaten worden na een strenge auditie-selectie voor de duur van een jaar toegelaten. In een werkweek wordt dan een zorgvuldig uitgekozen programma grondig ingestudeerd. De jonge muzikanten leren niet alleen de stukken goed uitvoeren, er zijn ook een
aantal randdisciplines die ze moeten volgen. Zo worden er onder andere lezingen en referaten gegeven, waardoor een compleet beeld van de cultuurhistorische achtergrond van de
werken wordt opgehangen. De jonge mensen weten dus ook wat zij spelen én waarom.
De stille kracht achter dit alles is het bestuur van het Euregio Jeugdorkest, waarvoor geen
moeite te veel is om de doelstellingen van de Stichting/Vereniging waar te maken.
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Publiciteit, sponsoring, marketing, lobbying... geen enkel modern woord is deze enthousiaste mensen vreemd om jonge muzikanten te helpen.
De drijvende kracht van het orkest is echter ontegensprekelijk dirigent Edmond
Saveniers, die met een nooit aflatende energie, telkens opnieuw de doelstellingen aanwakkert en gaande houdt. De eerste jaren zocht hij naar een geschikt repertoire en ging
vooral na hoever met een dergelijk steeds wisselend potentieel kon worden gegaan. Het
orkest geraakte daardoor thuis in het grote concertrepertoire. De typische werkwijze en
methode, waarbij aan de muzikanten zeer hoge muzikaal-technische eisen worden gesteld
en waarbij zij op verschillende niveaus en door verschillende partijen worden gecoacht,
kon alleen maar leiden tot een zeer goed artistiek resultaat, dat aan de aandacht van de
orkestorganisatoren niet meer kon ontsnappen.
Een greep uit de podia die door het Euregio Jeugdorkest betreden werden: voor de prestigieuze organisaties van Antwerpen 93 Culturele Hoofdstad van Europa en het Festival van
Vlaanderen-Antwerpen, televisie- en radio-optredens voor de NCRV, TV2 (Terzake) en
Radio 3 (VRT), cd-opnamen met liederen van August De Boeck... naast vele optredens in
concertzalen, kerken, muziekscholen en academies. Naar aanleiding van de cd-opname
werd het orkest geprezen om zijn mooie, homogene en expressieve "eigen-aardige" klank.
Edmond Saveniers

Na de klassieke humaniora studeerde Edmond Saveniers aan het Lemmensinstituut in Leuven en aan het
Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen. Hij behaalde er tussen 1971 en 1980 einddiploma's
orgel en muziekopvoeding, de Prijs Lemmens-Tinel
voor virtuositeit op orgel en compositie, een eerste prijs
en een hoger diploma orkestdirectie. Ondertussen bekwam hij ook nog de prijs Annie Rutzky. Zijn voornaamste leraars waren Kamiel D'Hooghe voor orgel,
Matty Niël en Willem Kersters voor compositie en
Fernand Terby voor orkestdirectie.
In 1979 debuteerde Edmond Saveniers aan de Vlaamse
Kameropera in Antwerpen en was vanaf 1980 tot 1988
als dirigent verbonden aan de operahuizen van Antwerpen en Gent. Tussendoor verleende hij zijn medewerking aan radio- en televisieopnamen van de BRTN,
de NOS, de ORF en de Japanse televisie. Hij begeleidde uitvoeringen van het Nationaal Ballet in het
Muziektheater van Amsterdam en dirigeerde opera's in
Coburg. In 1990-1991 maakte hij drie tournees door
Japan met Mozart-programma's op originele instrumenten en leidde daar verschillende Japanse orkesten,
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koren en solisten, waaronder een concert voor de kroning van de Japanse keizer in 1990.
Momenteel doceert Edmond Saveniers orkestdirectie en -samenspel aan het Lemmensinstituut in Leuven en leidt hij het symfonisch orkest van dit instituut. Hij is artistiek leider van het Euregio Jeugdorkest, dat hij ondanks de jonge leeftijd van de musici tot een
aanzienlijk niveau heeft gebracht.
Zijn repertoire strekt zich over vele genres uit, van de barok tot de meest avant-gardistische muziek. Hij dirigeerde zowel opera als operette en musical, symfonische muziek, filmmuziek, oratoria, concerti voor solo en orkest, zowel met hedendaagse als met authentieke
instrumenten. Vermelden we tenslotte nog dat Edmond Saveniers verschillende creaties
op zijn naam heeft staan.
Erwin De Bock

Toen Erwin De Bock vijf jaar was, improviseerde hij al geregeld op de
piano. Pas op tienjarige leeftijd kreeg hij echter zijn eerste pianolessen.
In 1988 won hij, als leerling van Levente Kende, een eerste prijs in de
Nationale Wedstrijd voor Muziek en Woordkunst, eerst bekend onder
de naam Pro Civitate en intussen omgedoopt tot Axion Classics. Verder
behaalde hij in de daaropvolgende jaren eerste prijzen voor notenleer,
harmonie, piano en kamermuziek, alsook met grote onderscheiding het
einddiploma piano en muziekopvoeding. In 1995 verwierf hij tenslotte
met de grootste onderscheiding en felicitaties van de jury een hoger
diploma piano in de klas van Levente Kende aan het Lemmensinstituut.
Sindsdien mag hij de titel "Meester in de Muziek" voeren.
Erwin De Bock volgde nog verschillende internationale meestercursussen, bij onder anderen Janine Kinet, Daniël Blumenthal en Boris Bloch. Sedert meer dan vijf jaar vervolmaakt hij zich bij Peter Feuchtwanger in Londen, die hij ook geregeld assisteert. Erwin
De Bock is nu leraar piano aan het Lemmensinstituut en aan de Muziekacademie van
Bomem.
Zijn talrijke concerten in België, Zwitserland, Duitsland en Engeland werden door de pers
zeer enthousiast onthaald. Van september tot december 1997 was hij in Korea voor een
gastprofessoraat aan de Vienna Art University en gaf hij concerten en masterclasses aan
de Mokwon University.

Jan Van Mol

Naast de onontbeerlijke muziektheoretische vakken studeerde Jan Van Mol orgel en klavecimbel aan het Lemmensinstituut en aan de concervatoria van Gent en Antwerpen.
Als organist werd hij in 1971 vereerd met de prijs Verrept-Brouwers en in 1972 met de
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prijs Alex Paepen. Een jaar later werd hij derde laureaat van het internationaal orgelconcours van Avila in Spanje.
Daarna volgde een drukke concertpraktijk als organist en klavecinist die hem naar Oosten West-Europa voerde met optredens in België, Nederland, Duitsland, Zweden,
Frankrijk, Portugal, Italië, Zwitserland, Polen, Oostenrijk, Bulgarije, Engeland, exJoegoslavië, Luxemburg en de voormalige DDR. Jan Van Mol verzorgde eveneens radioen televisie-opnamen voor de BRT en de RTBE Hij trad ook op voor de radio in Polen,
Bulgarije, ex-Joegoslavië en Zweden. Na drie elpees volgden verscheidene cd's, die in de
buitenlandse vakpers een zeer goede weerklank vonden.
Naast het orgel speelt Jan Van Mol klavecimbel en hij was een van de eersten om her
authentieke harmoniumspel te herontdekken. Op dit ogenblik is Jan Van Mol leraar aan
het Antwerpse conservatorium, hij speelt freelance in diverse symfonische orkesten en is
organist-titularis van de Sint-Pauluskerk in Antwerpen. In deze kerk bespeelt hij het historische orgel, misschien het belangrijkste oude instrument uit de Zuidelijke
Nederlanden.
Als stichter en bezieler van Calcant, de Antwerpse Orgelvereniging, nam hij talloze initiatieven waarmee hij het orgel dichter bij het publiek wil brengen: orgelconcerten, -reizen, -wandelingen en zelfs -fietstochten.
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PROGRAMMA
Paul Gilson (1865-1947)
Fanfare inaugurale

Franz Liszt (1811 - 1886)
Les Préludes, W 150 (R 414, S 97), symfonisch gedicht naar Lamartine

Frédéric Chopin (1810 - 1849)
Concert() voor piano en orkest nr.2 in f, opus 21, B 43

Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
John Williams (°1932)
Suite uit Star Wars

Princess Leia's theme
The imperia! march
Yoda's theme
Throne room and end title
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Symfonie nr. 3 in c met orgel en piano vierhandig, opus 78

Finale
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Paul Gilson, Fanfare inaugurale

Paul Gilson (1865-1942) werd geboren in Brussel en bracht zijn kinderjaren door in
Ruisbroek, waar de dorpsorganist hem in de muziek inwijdde. Al vroeg bleek zijn buitengewone begaafdheid. Op vijftienjarige leeftijd componeerde hij een ouverture voor fanfare, Eleusinies. In 1886 liet hij zich inschrijven aan het conservatorium van Brussel waar
hij compositie studeerde bij FA. Gevaert. In 1889 behaalde hij met zijn cantate Sinaï de
eerste prijs van Rome.
In 1890 vond in Brussel de eerste uitvoering plaats van La Mer, symfonische schetsen
naar een gedicht van Eddy Levis, al dan niet bij de muziek voor te dragen. Het werk werd
nog meermaals in Brussel gespeeld en later ook in Parijs en in Duitsland, onder leiding
van Richard Strauss, ten gehore gebracht.
In 1895 dwong Gilson nogmaals de erkenning van zijn uitzonderlijk talent af met de première van zijn oratorium Francesca da Rimini. In 1899 werd hij harmonieleraar aan het
Koninklijk Conservatorium van Brussel en in 1904 volgde zijn aanstelling met dezelfde
opdracht aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. In 1909 legde hij echter
beide functies neer, toen hij als opvolger van Edgard Tinel benoemd werd tot inspecteur
van het muziekonderwijs in België.
Daarna volgde het ene werk op het andere en Gilson gunde zich alleen een weinig rust
tijdens zijn jaarlijkse vakantiereis, die hem nu eens naar een of andere uithoek van
Europa, dan weer naar Noord-Afrika voerde. Deze reizen werden een traditie waaraan hij
trouw bleef tot in 1939. Gilson was ook een zeer gewaardeerd muziekcriticus en in 1924
stichtte hij La Revue Musicale Beige. Tot zijn voornaamste leerlingen behoren in de eerste
plaats zijn vriend August De Boeck en vervolgens Jef van Hoof, Marcel Poot, Jean Absil,
Daniël Stemefeld, Francis de Bourguignon, Gaston Brenta en Maurits Schoemaker.
Franz Liszt, Les Preludes, W 150

Tussen 1849 en 1882 heeft Liszt (1811-1886) zo'n dertien symfonische gedichten gecomponeerd, die allemaal in een volkomen originele vorm werden gegoten. Het zijn weliswaar vrij behandelde symfonieën, die uitmunten door hun rijkdom aan psychologische,
filosofische en metafysische inhoud. Men zou deze symfonische gedichten ook als programmamuziek kunnen bestempelen, ware het niet dat het programma over het algemeen
zeer vaag blijft en meestal herleid wordt tot een voorwendsel om wijdse sonoriteiten te
kunnen ontplooien. Al kan Liszt niet als een vernieuwer beschouwd worden, hij was toch
een zeer authentiek schepper van dit genre, dat een aanzienlijk aantal navolgers kende,
waaronder niemand minder dan Richard Strauss.
Het derde symfonisch gedicht van Liszt, Les Préludes, is ook het meest beroemde. Het
werd gecreëerd in het Hoftheater van Weimar op 23 februari 1854 onder de leiding van
de toondichter zelf. Liszt vond zijn inspiratie in de Nouvelles méditations poétiques van
Lamartine, die zelf verklaarde dat zijn gedicht in feite een 'sonate de poésie' was. Liszt
nam van deze gedichten enkel de algemene gedachtengang over en vatte deze in één zin
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samen als opschrift op de partituur: "Is ons leven iets anders dan een aantal preludes tot
dat onbekende lied, waarvan de dood de eerste en de ultieme noot omsluit?...". Het symfonisch gedicht is een vrij vage muzikale commentaar op deze zin.
Zoals bij vele symfonische gedichten hoort men reeds in de eerste maten het hoofdmotief,
een cel van drie noten, dat langzaam de geheimzinnige ouverture inleidt. De gelijkenis
met het aanvangsthema uit de Symfonie in d van César Franck, dertig jaar later, is
treffend. Het Andante maestoso, dat onmiddellijk hierop volgt, bevestigt met volle kracht
de inzet van het hoofdthema.
Daarna volgen de eigenlijke 'preludes' als evenveel klimaten van tegenstellingen, vergelijkbaar met Eléments van Joseph Autran de sterren, de aarde, de golven en de adelaar.
De zachte melodie op triolen kan evenzeer het geluk symboliseren. Dan verschijnt er
onrust in een Allegro tempestuoso, opgewekt door het chromatische spel van de strijkers.
De sereniteit wordt hervonden in een hoornmotief dat aan Mendelssohn herinnert. Het
Allegro pastorale sluit hierbij aan als een landelijke dans. Lamartine had immers in zijn
gedicht gezinspeeld op het leven in de natuur.
Trompetten en hoorns stellen opnieuw het hoofdmotief voor, wat tot een Allegro marziale
voert, dat energiek geritmeerd wordt door de tussenkomsten van het slagwerk: de slagen
van het leven. Om te besluiten wordt de reprise door de tutti hernomen, wat eerder exalteert in de kracht van het leven dan in het overwicht van de dood! Waarschijnlijk werd de
literaire aanhef van het werk even vergeten door een van sonoriteiten dronken componist.
Verpletterend geeft het orkest een demonstratie van oneindige kleurschakeringen en bewegingen, zoals er maar weinig voorbeelden kunnen geciteerd worden na Van Beethoven.
Frédéric Chopin, Concerto voor piano en orkest nr.2 in f, opus 21

Het tweede pianoconcerto is in feite eerder geschreven dan het eerste, maar werd pas
later gedrukt. Frederic Chopin (1810-1849) voerde het zelf voor de eerste keer uit in
Warschau op 17 maart 1830. Het werk is opgedragen aan gravin Delfina Potocka-Komar,
een Poolse adellijke dame, die haar tijd verdeelde tussen verblijven in Parijs, Nice en
Napels. Ze was de geliefde van de dichter Zygmunt Krasinski en een leerlinge en goede
vriendin van Chopin. Naast dit pianoconcerto droeg hij haar ook nog zijn Wals opus 64,
nr.1, bijgenaamd de `Minutenwals' op.
Vaak wordt de orkestrale inleiding met vele maten ingekort, wat te betreuren valt omdat
juist hier de verschillende thema's worden voorgesteld. De aanvankelijk terughoudende
eerste beweging, Maestoso, wordt later krachtiger door het gebruik van syncopen. Na een
kort lyrisch motief, ingezet door de houtblazers, verschijnt de piano vurig en weelderig,
met een expositie van het eerste thema dat zich over vijf octaven ontplooit. Het tweede
thema is sentimenteel, maar op een virtuoze wijze versierd. Een zeer belangrijke doorwerking, ondersteund met opmerkelijke tussenkomsten van het orkest, omsluit het dynamisme van de uiteenzetting en de heropleving van de thema's met verschillende modulaties.
Bij dit alles blijft de solist steeds aanwezig met een nooit afnemende virtuoze vaart. Tot
besluit wordt het hoofdthema kort herhaald.
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De tweede beweging, Larghetto, werd in het geheim opgedragen aan de jonge Konstancja
Gladowska, een jeugdliefde van Chopin. Net zoals in het eerste pianoconcerto is deze
beweging een lange 'cantilene', een vloeiende, melodieuze volzin met een zangerig karakter. In het 'recitatief' van de solist kan men drie strofen onderscheiden. In de eerste strofe
zet de piano in na enkele maten van het orkest, die de cadenza van de solist inleiden. Een
intiem klimaat wordt voorgesteld met een zuivere liefdevolle vertrouwelijkheid en delicate, verleidende versieringen. De overgang naar de middenste strofe brengt een meer passioneel karakter naar voor: tremolo's in de snaren en een somber scanderen in de bassen,
heldere tussenkomsten van de houtblazers en de warmte en onstuimigheid van de piano.
Dan volgt een slottirade, met een langzame hemelvaart van de solist op parelende noten.
Schumann en Liszt waren grote bewonderaars van dit Larghetto.
In de derde beweging, Allegro vivace, wordt de hoofdtoonaard terug in ere hersteld, maar
klinkt nu dramatischer met behoud van de elegantie die haar oorsprong vond in de folkloristische inspiratie van de componist. Het eerste thema is van een walsende onbezonnenheid, terwijl het tweede thema bestaat uit een scherzando met het karakteristieke ritme
van een mazurka. De begeleiding van de violen, die 'col legno' (met het hout van de strijkstok) bespeeld worden, is heftig. Dan wordt langs pianistieke versieringen teruggekeerd
naar het vorige thema. Een hoornsignaal gaat de finale vooraf: een cadenza die in de piano
begeleidt wordt door dubbele trillers en ultieme akkoorden in een ontspannen allegro.
John Williams, Suite uit Star Wars

John Williams werd in 1932 geboren in Long Island, New York. Hij is een van de meest
succesvolle componisten van filmmuziek van de jaren zeventig. Hij studeerde aan de
University of California in Los Angeles en aan de Juilliard School of Music in New York.
Aanvankelijk plande hij voor zichzelf een carrière als jazz-pianist en artistiek medewerker
bij plaatopnamen, maar in de loop der jaren gaf hij deze ambities op om voor de televisie
en later voor de filmindustrie te gaan werken.
John Williams werd vooral bekend door de opwindende en meeslepende muziek die hij
schreef bij enkele van de groots opgezette films uit die periode: The Towering Inferno, Star
Wars en Close Encounters of the Third Kind uit 1977, Superman, The Movie in 1978,
Superman II en The Empire strikes Back in 1980 en E.T. in 1983. Hij heeft Oscars gewonnen voor Fiddler on The Roof in 1971, Jaws in 1975 en Star Wars in 1977.
In 1997 werd de Star Wars Special Edition uitgebracht, met nieuw beeldmateriaal, een
optimale geluidskwaliteit en spectaculaire nieuwe 'special effects'. Deze aanpassingen
brachten het legendarische filmproject nog dichter bij de visie van haar schepper, George
Lucas. Hij werd in 1944 geboren in Modesto, California, en zei ooit: "Ik haat regisseren.
Het is net alsof je een bokswedstrijd in de zwaargewichtklasse vecht met iedere dag een
nieuwe tegenstander". Hij heeft echter twee vervolgen op Star Wars geregisseerd.
Daarnaast heeft hij met veel succes samengewerkt met Steven Spielberg en films van
anderen geproduceerd.
De films van George Lucas worden bekritiseerd omdat ze weliswaar briljant maar steriel
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zouden zijn, geen sfeer zouden uitademen, zouden zwelgen in hun eigen technische durf
en in wezen niet meer diepte zouden hebben dan een komisch stripverhaal. Anderzijds,
het publiek is gek op zijn films en Lucas is er zeer rijk mee geworden.
Camille Saint-Saëns, Symfonie nr. 3 in c met orgel en piano vierhandig, opus 78

Saint-Saëns schreef vijf symfonieën, waarvan er twee onuitgegeven bleven. Enkel de
derde symfonie, de 'orgelsymfonie', bleef geregeld in het repertoire voorkomen. Het zou
nochtans onrechtvaardig zijn om de verdienste van Saint-Saëns als symfonicus niet te
vermelden. Hij heeft immers bijgedragen tot de ontsluiting van een Franse muziekvorm,
die tot dan toe het exclusieve domein van de Germaanse landen was. Het zou ook fout
zijn om het succes te vergeten dat de symfonie Urbs Roma oogstte, een symfonie die vandaag vergeten is ondanks haar architectonische kwaliteiten.
De Symfonie nr.3 in c, opus 78 dateert uit de winter van 1885-1886 en werd geschreven
voor de London Philharmonic Society, die ze voor het eerst liet uitvoeren op 19 mei
1886, onder de leiding van de componist. De Franse creatie vond het daarop volgende
jaar in Parijs plaats, met een onmiddellijk succes tot gevolg. Het werk werd opgedragen
aan Franz Liszt, die kort voordien was overleden. Toen men aan Saint-Saëns vroeg of hij
nog een andere symfonie zou schrijven, antwoordde hij: "Nee, ik heb alles gegeven wat ik
kon", een merkwaardige en heldere uitspraak van een componist die zijn grenzen kende.
Het moet trouwens gezegd worden dat deze symfonie het bewijs leverde van een groot
meesterschap, zowel op vormelijk als op orkestraal vlak.
De uitvoering van het werk vraagt een belangrijk orkestraal potentieel: de strijkers, de
houtblazers per drie, vier hoorns, drie trompetten, drie trombones, tuba, pauken en slagwerk (cimbalen, triangel en grote trom), orgel en piano vierhandig bespeeld. Er zijn vier
bewegingen, die twee per twee aan elkaar zijn gekoppeld: Allegro moderato & Poco adagio, Scherzo & Finale. Het orgel verleent zijn medewerking aan de tweede en de vierde
beweging, de piano is present in de laatste twee delen. Beide instrumenten nemen echter
niet de plaats in van solo-instrumenten, zij voegen wel een kleur toe, temidden van de
andere kleuren. De vorm is zeer klassiek, met een cyclische behandeling van het thema
bedoeld als een eerbetoon aan Franz Liszt - dat het ganse oeuvre doorloopt en meerdere
metamorfosen ondergaat.
De Finale vangt aan met een krachtig orgelakkoord. Een koraal ontwikkelt zich bij de
strijkers in een contrapuntisch rijk uitgewerkte constructie. De piano volgt deze bestorming. Het orgel neemt het motief over en voert het naar de uitbundigheid van een dubbelfuga. Deze laatste beweging wordt gekenmerkt door een veelheid aan contrasten.
Modulaties bereiken soms een serene intimiteit, die in tegenspraak lijkt met de grootsheid
van het opzet. Een laatste allegro mobiliseert het ganse orkest, dat tot een besluit komt,
met de krachtige ondersteuning van het orgel. Dan volgt de apotheose op het toch enigszins onverwachte thema van het Dies irae.
Naar Hubert Couteau
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Beethoven Academie
Jan Caeyers dirigent
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deSingel, Blauwe Zaal

Hákon Austbo piano
In samenwerking met deSingel

Jan Caeyers

Jan Caeyers is artistiek directeur van de Beethoven Academie. Die werd in 1993 opgericht om het door hem opgezette project met het Nieuw Belgisch Kamerorkest verder te
ontwikkelen. Samen met bekende solisten als Boris Belkin, Augustin Dumay, Julia
Hamari, Gundula Janowitz, Misha Maisky, Edda Moser, Maria Joáo Pires, Jean-Pierre
Rampal, Heinrich Schuif, Christian Zacharias en Thomas Zehetmair, dirigeerde hij concerten in heel Europa. In 1991 maakte hij een ophefmakend Amerikaans debuut in
Colorado waarna in 1996 een nieuwe uitnodiging volgde.
Als gastdirigent leidde hij onder andere de Bamberger Symphoniker, het Rundfunkorchester Berlin, de Stuttgarter Philharmoniker, het Orchestra della Toscana van Firenze,
het Orchestre du Conservatoire de Paris, het Filharmonisch Orkest van Vlaanderen, het
Tsjechische orkest van Bmo en het Orquesta Ciudad de Granada. Met dit laatste orkest,
dat als het beste van Spanje wordt beschouwd, maakte hij in februari 1998 zijn operadebuut met Le Nozze di Figaro. In 1998 debuteerde Jan Caeyers met succes bij het Filharmonisch Orkest van Vlaanderen, dat hem voor de volgende seizoenen uitnodigde voor
een aantal producties, waaronder de concertante uitvoering van Gounods Faust in juni
2000.
Na zijn studies musicologie en fluit aan de conservatoria van Antwerpen en Brussel, volgde Jan Caeyers een dirigentenopleiding aan de Hochschule fUr Musik und Darstellende
Kunst in Wenen. Sedert 1985 is hij professor muziekanalyse aan de Katholieke
Universiteit Leuven.
Van 1994 tot 1997 was Jan Caeyers assistent van Claudio Abbado bij het Gustav Mahler
Jugendorchester. In het kader van deze opdracht zorgde hij voor de instudering van
belangrijke orkestwerken zoals Stele van GyÈsrgy Kurtag, een werk dat nadien met de
Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado in première ging. Verder
werkte hij nauw samen met Bernard Haitink en Pierre Boulez. Jan Caeyers dirigeerde tenslotte het Gustav Mahler Jugendorchester tijdens de paastournee in 1996 en in november
1996 tijdens de oprichtingstournee van het kamerorkest van het Gustav Mahler
Jugendorchester in München en Italië.
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~ob Austbo
De Noorse pianist Hákon Austb0 maakte zijn debuut op veertienjarige leeftijd als solist
bij het Filharmonisch Orkest van Bergen en met een recital in Oslo. Daarna studeerde hij
aan het Conservatoire National en de Ecole Normale de Musique in Parijs, aan de
Juilliard School of Music in New York, aan de Staatliche Hochschule fr Musik in
Winchen en in Londen bij Ilona Kabos en Peter Feuchtwanger.
Prijzen won hij bij de vleet: de eerste prijs van het Concours de la Guilde Française des
Artistes Solistes in 1970, de eerste prijs van het Olivier Messiaen Concours in 1971, laureaat van de internationale wedstrijd van München in 1974, van het Ravel-concours in
Parijs in 1975 en van de Unesco-tribune in Bratislava in 1975.
In 1972 kwam Hákon Austbo voor het eerst naar Nederland voor een optreden met het
Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Twee jaar later vestigde hij zich in dat land, van waaruit hij tournees door heel Europa, Amerika en Azië
onderneemt. Met zijn indrukwekkende repertoire en zijn ongewone veelzijdigheid heeft
hij zich inmiddels een geheel eigen plaats in het muziekleven verworven. Olivier
Messiaen noemde hem "de ideale vertolker" van zijn muziek.
Zijn talrijke platen bij diverse labels genieten internationale waardering. Bij Simax bracht
hij de twintig sonates van Skrjabin op cd uit, een opname die door het blad Gramophone
als referentie werd genoemd en die in 1990 de prijs kreeg voor de beste Noorse klassieke
plaat. In 1993 werkte Hákon Austb0 mee aan een opname van kamermuziek van Peter
Schat bij NM Classics en in 1994 nam hij bij Naxos de volledige Vingt regards sur l'enfant
Jésus van Messiaen op, die opnieuw werd bekroond met de Noorse platenprijs en bovendien nog door Classic CD als beste opname van dit werk werd uitgeroepen. Het vormde
de aanzet tot een integrale opname van het piano-oeuvre van Messiaen. Onlangs verschenen bij Vanguard Classics werken van Robert Schumann en bij het Noorse label Aurora
het Oudnoorse melodrama EddaDa met muziek van Thommessen.
Hákon Austb0 ontving in 1989 de prijs van de Noorse muziekcritici en werd er in 1992
uitgeroepen tot vertolker van het jaar. Hij was vanaf 1980 hoofdvakdocent piano aan het
Utrechts Conservatorium en doceert nu sinds 1994 aan het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam. Verder is hij eerste vice-voorzitter van de International Scriabin Society in
Moskou en de drijvende kracht achter de stichting Luce, die een daadwerkelijke realisatie
van de kleurenpartij in Skrjabins symfonisch gedicht Prometheus mogelijk maakt. De première van deze productie vond plaats in november 1994 in Den Haag, ter gelegenheid
van het negentigjarig bestaan van het Residentie Orkest. Diverse uitnodigingen volgden
om deze meesterproductie overal ter wereld te gaan uitvoeren.
In mei 1996 was Hákon Austb0 te gast bij het Keilner Rundfunk-Sinfonie Orchester,
onder leiding van Hans Vonk, waar hij de Turangatila-symphonie van Messiaen uitvoerde.
In januari 1997 vertolkte hij met groot succes de originele versie van het pianoconcerto
van Edward Grieg in de Salle Pleyel, met het Orchestre Philharmonique de Radio France
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onder Pinchas Steinberg. In april 1997 voerde Hákon Austb0 onder leiding van Reinbert
de Leeuw Messiaens Trois petites liturgies uit in het Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht,
waar hij ook een recital gaf met de volledige Vingt regards sur l'enfant Jésus van Messiaen.
In september 1997 kwam zijn tweede Messiaen-cd uit: Catalogue d'oiseaux. Groot was het
enthousiasme over deze opname bij de internationale muziekpers. Hij ontving er dan ook
een Edison voor, die in november 1998 officieel werd uitgereikt na afloop van een recital
in het Amsterdamse Concertgebouw. Hákon Austb0 geeft als gevolg hiervan in de toekomst verschillende concerten met het werk van Olivier Messiaen. Daarnaast zijn ook
recitals gepland met repertoire van Prokofiev, Skrjabin en Ravel.
Tijdens het verdere verloop van het seizoen 1998-1999 gaf hij samen met de stichting
Luce concerten met werk van Alexander Skrjabin. Voor het Amsterdamse Concergebouw
werd, samen met het Radio Filharmonisch Orkest, Mystenum opgevoerd met compleet
lichtorgel. In juni 1999 volgde een nieuwe reeks uitvoeringen van het werk Prometheus,
ook met lichtorgel, zoals dat al meerdere keren door Hákon Austb0 is uitgevoerd.
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Beethoven Academie

De Beethoven Academie werd opgericht in september 1993 en heeft zich tot doel gesteld
om het artistieke concept van het Nieuw Belgisch Kamerorkest verder uit te werken. Dat
stond voor een zo authentiek mogelijke weergave van de laatklassieke en vroegromantische muziek, met een orkestbezetting die gebaseerd is op diegene waarmee de derde symfonie van Beethoven werd gecreëerd. Daarenboven bouwt de Beethoven Academie ruim
plaats in voor 20ste-eeuwse muziek: ze wil vooral de klassiekers uit dit repertoire brengen
alsook aandacht besteden aan nieuw werk. Zo hebben belangrijke componisten als
Pousseur, Van Hove, Henderickx en Brewaeys compositieopdrachten van de Beethoven
Academie ontvangen.
Het orkest kende onmiddellijk een groot succes en wordt ten zeerste gewaardeerd in binnen- en buitenland. Dat heeft geleid tot vaste samenwerkingsverbanden met deSingel in
Antwerpen, waar de Beethoven Academie als 'orkest in residentie' een belangrijk vehikel
is voor een eigenzinnige programmering.
Naast artistiek directeur Jan Caeyers en 'Associate Director' Christopher Hogwood wordt
de Beethoven Academie geleid door dirigenten die gespecialiseerd zijn in een bepaald
repertoire: Philippe Herreweghe en Harry Christophers voor de klassieke muziek, Peter
Lucas Vis, Reinbert de Leeuw, Peter Rundel en Josep Pons voor de hedendaagse
muziek. Ook jonge Vlamingen krijgen de kans om met het orkest te werken.
Uiteraard treedt de Beethoven Academie op met de belangrijkste solisten van deze tijd,
denken we maar aan Olaf Bár, Augustin Dumay, Gundula Janowitz en Maria Joáo Pires.
Toch werkt het orkest voornamelijk met de beste solisten van de jongere generatie:
Christian Altenburger, Frank Braley, Olivier Charlier, Brigitte Engerer, Till Fellner, Anne
Gastinel, Hélène Grimaud, Ulf Hoelscher, Herbert Lippert, Benedetto Lupo, Camilla
Nylund, 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: Walter Boeykens, Guido De Neve, Roel Dieltiens,
Lena Lootens en Lucienne Van Deyck.
De Beethoven Academie verzorgt jaarlijks een zeventigtal concerten. Deze vinden vanzelfsprekend grotendeels in Vlaanderen plaats: naast de eigen cycli in deSingel in
Antwerpen, Leuven, Hasselt en Tongeren geeft de Beethoven Academie geregeld concerten voor de Filharmonische Vereniging van Brussel en het Festival van Vlaanderen. Vorig
jaar heeft ze op het Festival van Vlaanderen een zeer opmerkelijke uitvoering gebracht
van de Missa Solemnis met het bekende Arnold Scheinberg-koor uit Wenen. Toch houdt
de Beethoven Academie er ook aan om met de regelmaat van de klok op te treden in de
vele kleine zalen die Vlaanderen rijk is.
Sedert vorig seizoen heeft de Beethoven Academie een belangrijke plaats ingenomen op
de internationale concertscène. De concerten in het Musikverein en het Konzerthaus in
Wenen, het Mozarteum in Salzburg, de Philharmonie in München, de Alte Oper in
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Frankfurt, het Concertgebouw in Amsterdam en het Auditorio Nacional in Madrid - vaak
in concertcycli naast de toporkesten van de wereld - werden door pers en publiek unaniem zeer lovend onthaald en hebben geleid tot vele nieuwe uitnodigingen voor de volgende seizoenen. Op basis van dit curriculum werd aan de Beethoven Academie de titel
Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen verleend. De minister van cultuur heeft het
orkest officieel erkend en een subsidie voor de volgende vier jaren toegekend.
Toch beperkt de Beethoven Academie zich niet tot traditionele concerten. Jaarlijks werkt
ze mee aan een filmproductie met live-begeleiding, gedirigeerd door de bekende Engelse
componist-dirigent Carl Davis. Ook werkt de Beethoven Academie nauw samen met Jan
Fabre, wiens Drie danssolo's al tientallen keren gezamenlijk werden uitgevoerd. In het seizoen 1998-1999 verleende de Beethoven Academie haar medewerking aan de theatervoorstellingen van Franciska van Wedekind in het Antwerpse Toneelhuis, een van de
meest opmerkelijke theaterproducties van het afgelopen jaar.
De Beethoven Academie nam drie cd's op voor Harmonia Mundi, waarvan de Nielsenproductie met Walter Boeykens internationaal erg in de smaak viel. Vorig jaar verschenen
nog een cd met Haydn-symfonieën bij Voice of Lyrics en een andere met onuitgegeven
symfonieën van Antonin Reicha bij Auvidis. Vanaf 2000 zullen onder andere alle symfonieën van Van Beethoven worden uitgebracht bij Arion.
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de structurele sponsors KBC-bank & verzekering, EDS en Verels, specialist in vastgoed, is de Beethoven Academie uitgegroeid tot
een belangrijke en vernieuwende factor in het Vlaamse en Europese orkestlandschap.
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PROGRAMMA
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Symfonie nr. 3 in Es, opus 55 'Eroica'
Allegro con brio
Marcia funebre. Adagio assai
Scherzo. Allegro vivace
Finale. Allegro molto
Olivier Messiaen (°1922)
Vingt regards sur l'enfant Jésus, nrs. 5 & 8

PAUZE
Ludwig van Beethoven
Symfonie nr. 4 in Bes, opus 6U
Adagio. Allegro vivace
Adagio
Allegro vivace
Allegro ma non troppo

Meer toelichtingen bij het programma vindt u in de brochure van deSii iyel.
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Symfonisch Orkest van de Vlaamse Opera
Gianandrea Noseda

dirigent

Nancy Gustafson

sopraan

Vrijdag 8 oktober 1999, 20 u.
deSingel, Blauwe Zaal
In samenwerking met
de Vlaamse Opera

Gianandrea Noseda

Gianandrea Noseda is amper vier jaar aan het werk en hij heeft
nu al een stevige reputatie verworven. Eerst was hij vaste gastdirigent in het Mariinski-Theater in Sint-Petersburg en daarna
muziekdirecteur bij het Orquesta de Cadaqués. Onlangs heeft het
Rotterdams Filharmonisch Orkest hem tot vaste gastdirigent
benoemd.
Deze Milanese dirigent ging onder meer in de leer bij Valeri
Gergiev en Myung-Wun Chung. In het Kirov-Theater in SintPetersburg weerklonken Le Nozze di Figaro, Rigoletto, Don Carlo,
Tosca, La Traviata en La Sonnambula onder zijn leiding. Tijdens
het festival van Perelada dirigeerde hij Die Zauberffite en met het
Nederlands Radio Symfonieorkest gaf hij een concertante uitvoering van Lucia di Lammermoor in het Concertgebouw te
Amsterdam.
Voor Philips nam Noseda de cd Aria op met Andrea Bocelli en het Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino. Recente engagementen omvatten zijn debuut bij het Orchestra
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, het Wiener Kammerorchester, het City of
Birmingham Symphony Orchestra en het Europees Kamerorkest.
Nancy Gustafson

Nancy Gustafson scheert hoge toppen als lyrisch-dramatische sopraan. In Europa behaalde ze ontelbare successen. In Wenen en München was ze te horen als Violetta in La
Traviata en als Eva in Die Meistersinger von Ntirnberg, een rol die ze ook in de Scala en
Covent Garden vertolkte. In Wenen is ze geregeld te gast met rollen als Alice Ford in
Falstaff, Musetta in La Bohème, Salome in Herodiade, Nedda in I Pagliacci, Ellen Orford in
Peter Grimes, Irene in Rienzi, Komponist in Ariadne auf Naxos en Arabella. In de Scala was
ze onder andere te horen als Marguerite in Faust en Agathe in Der Freischutz. Daarnaast
zong ze Rusalka in Rome en Marguerite in de Bastille. Recent vertolkte Gustafson Donna
Elvira in Don Giovanni in München en Hamburg, Antonia in Les Contes d'Hoffmann in
Napels en Juliette in Roméo et Juliette in Turijn.
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In Amerika is ze ook een welkome gaste. Voor de
Metropolitan Opera verleende ze haar medewerking aan La Bohème, Falstaff, Les Contes d'Hoffmann en A Midsummer Night's Dream. Verder stond
zij np de affiche in San Francisco met Idomeneo, in
Houston met Faust en Floyds Susannah en met
Faust en Die Meistersinger von Niirnberg in
Chicago.
Janaceks muziek is Gustafsons specialiteit. Ze vertolkte met glans de titelrollen uit Katja Kabanova
in Glyndeboume, onder leiding van Andrew
Davis, in Wenen en de Bastille en uit Jenufa in
( 'nvenr Garden en de Chátelet onder leiding van
Simon Rattle.
De sopraan nam een aantal opera's op waaronder Das Rheingold onder leiding van
Christoph von Dohnanyi en La Bohème onder leiding van Kent Nagano. Recente engagementen zijn Rienzi, Herodinfle, Guglielmo Telt en Peter Grimes in Wenen, Die Lustige Witwe
en Dialogues des Carmélites in de Bastille, Lohengrin in Leipzig, Die Meistersinger von
Niimberg in Chicago en München en een productie van Daphne in Berlijn.
Symfonisch Orkest van de Vlaamse Opera

Het Symfonisch Orkest van de Vlaamse Opera werd begin 1989 na audities voor een
internationale jury samengesteld. Het is een jong en dynamisch orkest dat uit een tachtigtal nationale en internationale musici bestaat. Het orkest debuteerde in 1989, onder leiding van voormalig muziekdirecteur Rudolf Werthen en met de mezzosopraan Agnes
Baltsa, in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis. Ondertussen heeft het al talrijke
succesvolle operaproducties gespeeld.
Van 1993 tot het voorjaar van 1997 was Stefan Soltesz muziekdirecteur. Met ingang van
het seizoen 1997-1998 werd Soltesz intendant van het Aalto-Theater te Essen. Marc
Minkowski volgde hem op. Onder zijn leiding was het orkest al te horen in Cendrillon van
Massenet en in concerten met werk van Haydn, Ravel en De Falla. Silvio Varviso is
momenteel de vaste gastdirigent van de Vlaamse Opera. Varviso werd alom geprezen voor
zijn originele, verfijnde vertolkingen van Puccini's opera's en voor zijn indringende lezingen van Wagners Parsifal en Tristan und Isolde. Tot dusver werkte het orkest ook met
diverse 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
Richard Strauss (1864-1949)
Till Eulenspiegels lustiche Stroiche, opus 28
Vier letzte [reder
Beim Schlafengehen

September
FriJhling
Im Abendrot
PAUZE
Symfonisch gedicht naar Nietzsche "Also sprach Zarathustra", opus 30

Meer tutIiulrLii igen

Horfsteoriew len

bij het programma vindt u in de brochure van De Vlaamse Opera.
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Orchestre Léonard de Vinci
Oswald Sallaberger dirigent

Zaterdag 9 oktober 1999, 20 u.
deSingel, Blauwe Zaal

Pascal Gallois

fagot
In samenwerking met deSingel

Oswald Sallaberger

Oswald Sallaberger werd in 1966 in InnsbrQck geboren. Zijn eerste muzieklessen kreeg hij
toen hij nog maar vier jaar was. Hij studeerde viool en orkestdirectie aan het Mozarteum
in Salzburg, onder anderen bij Sandor Vegh, Leonard Bernstein, Pierre Boulez, Michael
Gielen en Claudio Abbado.
Oswald Sallaberger heeft verschillende prijzen in de wacht gesleept, waaronder in 1993 de
prijs van de stichting Herbert von Karajan in Berlijn voor de jonge generatie orkestleiders. Op twintigjarige leeftijd pakte hij voor het eerst zijn koffers om als orkestleider van
het Oostenrijks kamerorkest in de Verenigde Staten op tournee te gaan. Hij trad er onder
andere op in de Camegie Hall in New York. Vervolgens dirigeerde hij zijn eerste operastukken en werkte hij als assistent-dirigent voor de opera's van Nice, Frankfurt en Berlijn.
Uit al die ondernemingen is een schitterende dirigentenloopbaan gegroeid. Overal ter
wereld staan orkesten naar hem op de uitkijk: hij was al gastdirigent bij het Orchestre
National de France, het Orchestre Philharmonique de France, het Ensemble Intercontemporain de Paris, de radio-orkesten van Baden-Baden, Freiburg, Stuttgart, SaarbrUcken,
het Modernes Ensemble van Frankfurt en de Camerata Academica van Salzburg.
Sallaberger legt zich vooral toe op programma's die de klassieke en de hedendaagse muziek in dialoog laten treden. Om dit doel te bereiken, bestudeerde hij zowel de grote klassieke werken als nieuwe creaties. Dit groeide uit tot een intensieve samenwerking met de
grote componisten van deze eeuw zoals Kurtag, Ligeti, Lachenmann en Berio. In 1993 en
1995 werd Oswald Sallaberger gevraagd op de Salzburger Festspiele composities van
Mozart te dirigeren. In het kader van het internationale Festival Octobre in Normandië
werd er bij hem aangeklopt voor een reeks projecten. In 1996 heeft hij samen met de
Camerata Academica uit Salzburg en het SQdfunkchor uit Stuttgart een uitzonderlijk project opgezet rond Anton Webern dat bestond uit vier concerten. In maart 1997 maakte
Oswald Sallaberger zijn debuut in de Berlijnse opera met Lulu van Alban Berg en in de
opera van Linz met P elléas et Mélisande van Debussy. In 1998 werd hij benoemd tot
muziekdirecteur van het project Léonard de Vinci van de opera van Rouen.
Orchestre Léonard de Vinci

Het Orchestre Léonard de Vinci heeft zich sinds zijn oprichting in 1998 voorgenomen om,
vanaf de heropening van het Théátre des Arts, al de lyrische en muzikale producties van de
Herfstconcerten
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opera van Rouen te verzorgen. Verder geeft het orkest ook geregeld optredens in Normandië.
Het orkest, dat samengesteld is uit een uitgelezen groep vaste musici, staat onder de leiding van Oswald Sallaberger. Er is een vaste kern van achttien musici die de voorbije
maanden werd uitgebreid tot een groep van vijfendertig mensen. Ondertussen hebben ze
al aan heel wat producties meegewerkt en zich ten volle ingezet voor het project Léonard
de Vinci. Deze extra musici, die al herhaaldelijk hun medewerking hebben verleend, zijn
goed vertrouwd met de stijl, het ritme en de werkmethodes van de maestro. Vandaar dat
het orkest heel ambitieuze, symfonische programma's voor zijn rekening kan nemen.
Dankzij het aanpassingsvermogen van het orkest kunnen erg uiteenlopende werken - zowel
wat betreft bezetting als stijl - op het programma staan. In het vorige seizoen kwamen er
werken van componisten als Henry Purcell, GOrgy Kurtag, Ludwig Van Beethoven,
Dimitri Sjostakovitsj, Jules Massenet en Arnold SchOnberg aan bod. Maar het orkest
besteedt evengoed aandacht aan uitdagende en gewaagde hedendaagse composities.
Trouw aan zijn dubbele roeping om zowel opera's als concerttoumees waar te maken, is
het orkest zijn seizoen begonnen met een uitvoering van L'Enfance du Christ van Hector
Berlioz in de streek van Eure en Seine Maritime. Het seizoen 1999-2000 van het
Orchestre Léonard de Vinci gaat van start met een reeks prestigieuze concerten in het
kader van het Festival Octobre in Normandië. Het orkest kijkt nu al uit naar een tournee
doorheen Europa die voor het einde van het seizoen is voorzien.

PROGRAMMA
GyOrgy Ligeti (°1923)
Ramifications, voor strijkers

Pierre Boulez (°1925)
Dialogue de l'ombre double (1984)

PAUZE
Charles Ives (1874-1954)
The Unanswered Question (A Cosmic Landscape)

Bela Bartók (1881-1945)
Muziek voor strijkers, percussie en celesta, Sz 106

Andante tranquillo
Allegro
Adagio
Finale (Allegro molto)
Meer toelichtingen bij het programma vindt u in de brochure van deSingel.
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Frank Peter Zimmermann & Mario Brunello
Frank Peter Zimmermann
Mario Brunello

viool
cello

Zondag 10 oktober 1999, 20 u.
deSingel, Blauwe Zaal
In samenwerking met deSingel

Frank Peter Zimmermann

Frank Peter Zimmermann is in 1965 in Duisburg geboren. Op vijfjarige leeftijd begon hij
zijn vioolstudie en vijf jaar later maakte hij zijn debuut in zijn geboorteplaats. Van 1976
tot 1978 studeerde hij bij Valery Gradov aan de Folkwang Musikhochschule in Essen en
behaalde toen de eerste prijs van het Jugend Musiziert Concours. Hij vervolgde zijn studies bij Saschko Gawriloff aan de Staatliche Hochschule der Knste Berlin en vanaf 1980
bij Herman Krebbers in Amsterdam.
Sindsdien speelt Frank Peter Zimmermann met alle belangrijke orkesten ter wereld en
werkt hij samen met veel gerenommeerde dirigenten. Zijn talrijke engagementen brengen
hem naar alle belangrijke concertzalen en internationale muziekfestivals in Europa, de
Verenigde Staten, Japan en Australië. Behalve zijn debuut bij het New York Philharmonic Orchestra, onder leiding van Kurt Masur in december 1996, en twee zeer succesvolle concerten met de Wiener Philharmoniker, onder leiding van Lorin Maazel, zijn er
nog een hele reeks recentere hoogtepunten te noemen. Ook in de komende seizoenen zal
Frank Peter Zimmermann soleren bij de grootste orkesten met de grootste dirigenten.
Naast zijn vele optredens met orkest, geeft hij ook geregeld recitals. Zijn interpretaties
van het klassieke, romantische en 20ste-eeuwse repertoire worden wereldwijd door pers
en publiek jubelend ontvangen. Hij ontving in 1990 de Premio del Accademia Musicale
Chigiana di Siena en in april 1994 de prestigieuze Rheinischer Kulturpreis.
Voor EMI Classics, een label waarmee hij een exclusief contract heeft afgesloten, nam hij
tot dusver de vioolconcerti op van
Tsjaikovski. Van Beethoven, Moyat ,
Prokofiev, Sibelius, Mendelssohn, Dvorak,
ilazoenov, Saint-Saëns, Berg en Stravinski
alsook Ravels Tzigane. Met pianist Alexander
Lonquich is hij te beluisteren in kamermuziekwerken van Mozart, Prokofiev, Ravel,
Debussy, Janacek en van componisten van de
Groupe des Six. Er verschenen ook opnamen .-""
van de zes solosonates van Eugène Ysaye en
in mei 1997 kwam het dubbelconcerto uit
van Brahms met I Ieinrich Schift' en liet.
London Philharmonic Orchestra onder leiHerfstconcerten
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ding van Wolfgang Sawallisch. Zijn opname van het vioolconcerto van Kurt Weili, met
de Berliner Philharmoniker onder leiding van Mariss Jansons, is ook al verkrijgbaar. Veel
van de bovengenoemde opnamen ontvingen wereldwijd belangrijke prijzen en onderscheidingen.
Het door Frank Peter Zimmermann bespeelde instrument is een Stradivarius uit 1706, de
'ex- Dragonetti', die hem door de Westdeutsche Landesbank ter beschikking wordt gesteld.
Mario Brunello

Mario Brunello is bij Adriano Vendramelli en Antonio Janigro in de leer gegaan. In 1986
ontving hij de eerste prijs op de achtste editie van de internationale Tsjaikovski-wedstrijd
in Moskou.
Hij wordt herhaaldelijk uitgenodigd naar de meest vooraanstaande festivals en concertzalen in Europa, de Verenigde Staten en Japan, waar hij dan optreedt met de grootste orkesten en dirigenten, maar ook in duo met Massimo Somenzi en Andrea Lucchesini.
Zijn repertoire loopt van Bach tot de hedendaagse componisten en hij is ook een fervente
kamermusicus. Brunello is oprichter en dirigent van het Orchestra d'Archi Italiana dat al
met zijn allereerste opvoeringen het hart veroverde van pers en publiek. Tot de recente
hoogtepunten horen concerten met het Philadelphia Orchestra, onder leiding van
Wolfgang Sawallisch in Philadelphia en Europa, concerten met Valeri Gergiev in SintPetersburg, een tournee in Australië en uiteraard concerten met orkest en recitals in Italië
en de rest van Europa.
Het voorbije seizoen heeft Mario Brunello met de Mnchener Philharmoniker en Semyon
Bychkov de stad München met concerten vereerd, ondernam hij een tournee in Japan en
samen met Gergiev was hij van de partij op het Kirov Theater Festival. Verder was hij met
Gergiev in Rotterdam te horen, met
Cambreling in Hamburg en met
Chung in Rome.
Hij bespeelt een Maggini uit 1600, die
ooit in het bezit was van de legendarische Franco Rossi.
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en ontving er de Glyndebourne Carl Ebert Award voor operaregie. In 1996 nam hij de Grand Prix de la Presse Musicale
Internationale in ontvangst en werd hij door de Franse regering
verheven tot Chevalier des Arts et des Lettres.
Recente producties van zijn hand zijn onder andere een Puccinicyclus voor de Vlaamse Opera, een Verdi-Shakespeare-cyclus
voor de opera van Keulen, Jérusalem van Verdi in de Weense
Staatsopera, Lohengrin, I Capuleti e i Montecchi en Nabucco in de
Parijse Bastille,Faust van Gounod in Genève en Die Zauberfleite
in Aix-en-Provence en Wenen.
In 1993 bracht hij Orlando van Handel voor het Festival van Aixen-Provence - een productie die behalve in de Vlaamse Opera ook
in het Théátre des Champs-Elysées in Parijs, in Montpellier en in
New York te gast was. Met A Midsummer Night's Dream van Britten
maakte Carsen een tournee door Frankrijk, gevolgd door voorstellingen in de English
National Opera en op het Ravenna Festival. Deze productie won in 1992 ook de Prijs van de
Franse critici. In de Metropolitan Opera in New York debuteerde Carsen met Jevgenij Onegin.
Engagementen voor de toekomst omvatten zijn debuut aan de Scala van Milaan met
Dialogues des Carrnélites. Dan volgen Die Frau ohne Schatten, Simon Boccanegra in de
Weense Staatsopera, Alcina in Parijs en Der Ring des Nibelungen voor de Opera van Keulen.
Gunnel Bohman

Nadat Gunnel Bohman op achttienjarige leeftijd als jongste bursaal de Jenny Lind-beurs
toegewezen kreeg, nam haar carrière een snelle start. Na haar zangopleiding in Stockholm
werd zij tijdens een wedstrijd in Salzburg ontdekt door Lorin
Maazel, die haar in de Weense Staatsopera introduceerde.
Vervolgens werd zij geëngageerd in Mannheim, waar zij Pamina
in Die Zauberffite, Marie in De verkochte bruid en Agathe in Der
Freischiitz zong. Vanaf 1988 bouwde Bohman haar carrière uit op
freelance basis. Zo werd ze uitgenodigd door vele toonaangevende Europese operahuizen, waaronder de Weense Staatsopera, de
Weense Volksopera, de opera's van Zürich, Düsseldorf, Frankfurt,
Dresden, Hannover, Mannheim, Stockholm en de festivals van
Glyndebourne en Bregenz.
Gunnel Bohman wordt regelmatig geëngageerd voor grote
Mozart-partijen als Pamina, Fiordiligi in Cosi fan tutte, Contessa
in Le Nozze di Figaro en Donna Elvira in Don Giovanni. Haar
Italiaanse repertoire omvat de partijen van Nedda in I Pagliacci,
Amelia in Simon Boccanegra en Luisa Miller.
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Symfonisch Orkest en Koor van de Vlaamse Opera
Friedemann Layer

dirigent

Robert Carsen
Patrick Kinmonth
Peter Van Praet
Peter Burian

regie
decor en kostuums
belichting
koordirigent

Gunnel Bohman
Josephine Barstow
Stefan Margita
Christopher Ventris
Menai Davies
Russell Smythe
Petra Van Tendeloo
Anne Cambier
Piet Vansichen
Mireille Capelle
Rachel Fabry
Marceline Keirsbulck

Jenufa
Kostelnicka
Laca
Steva
De oude Burya
Starek
Jano
Karolka
De Burgemeester
De Burgemeestersvrouw
Barena
Tante

Zondag 10 oktober 1999, 20 u.
(première)
12, 15, 20 en 23 oktober 1999, 20 u.
17 oktober 1999, 15 u.
De Vlaamse Opera
In samenwerking met
de Vlaamse Opera

Friedemann Layer

De Oostenrijkse dirigent Friedemann Layer maakte zijn debuut in Duitsland. Voordat hij
muziekdirecteur werd aan de opera van Mannheim, was hij chef-dirigent in de opera van
Düsseldorf. Deze functie heeft hij ondertussen opgegeven om als gastdirigent op te treden.
Hij dirigeerde verschillende concerten en opera's met de orkesten van onder meer
Genève, Brussel, Den Haag, Berlijn en San Francisco.
In Frankrijk werkte Friedemann Layer samen met het Orchestre National, het Orchestre
Philharmonique de Radio France, het Ensemble Orchestral de Paris, het Orchestre de
l'Opéra de Paris en het Orchestre et le Théátre du Capitole de Toulouse. Hij dirigeert
vrijwel ieder seizoen een nieuwe productie in Dresden. Zo leidde hij er de producties Lulu,
Die Soldaten, Don Giovanni, Cosi fan tutte en Lear van Reimann.
Sinds 1994 is hij muziekdirecteur van het filharmonisch orkest en van de opera van
Montpellier.

Robert Carsen

Robert Carsen werd geboren in Canada en studeerde aan de Old Vic Theatre School in
Bristol. Hij werkte van 1980 tot 1985 als assistent-regisseur op het Glyndeboume Festival
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PROGRAMMA
Zoltán Kodály (1882-1967)
Duo voor viool en cello opus 7

Allegro serioso, non troppo
Adagio - Andante
Maestoso e largamente, ma non tropp lento - Presto
Gaspar Cassadó (1897-1966)
Suite voor cello solo

Preludio - Fantasia
Sardana (Danza)
Intermezzo e Danza
Niccolo Paganini (1782-1840)
Introductie en variaties op "Nel cor pii non mi sento" uit Paisiello's "La Molinara", een
bewerking van Va Prihada

PAUZE
Bohuslav Martinu (1890-1959)
Duo voor viool en cello

Preludio
Rondo
Maurice Revel (1875-1937)
Duo voor viool en cello

Allegro
Très vif
Lent
Vif avec entrain

Meer toelichtingen bij het programma vindt u in de brochure van deSingel.
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In Freiburg zong Bohman voor het eerst Elisabeth in Tannhauser tijdens het seizoen 19941995. Ze herhaalde die rol op het Savonlinna Opera Festival in 1996 en was er ook mee
te gast in de Vlaamse Opera. Datzelfde jaar werd ze geëngageerd door de Stadtische
Bhnen in Frankfurt en zong ze er lyrisch-dramatische rollen zoals Mimi in La Bohème en
Tatjana in Jevgenij Onegin. In februari 1999 vertolkte Bohman voor de eerste keer de rol
van Gravin Madeleine in Capriccio in de opera van Stockholm.
Als concertzangeres trad Gunnel Bohman op met wereldberoemde dirigenten als Simon
Rattle, Wolfgang Sawallisch, Walter Weller, Eric Ericson, Jukka-Pekka Saraste en Franz
Welster-Meist.
Josephine Barstow

De Britse sopraan Josephine Barstow zong in de zomer van 1986
de hoofdrol in Penderecki's Die Schwarze Maske, gecreëerd door
de Salzburger Festspiele. Von Karajan nodigde Barstow ooit speciaal uit naar Salzburg voor Tosca en Un Ballo in Maschera, producties waar men nu nog van kan nagenieten via opnamen voor
Deutsche Grammophon.
Barstow zong in alle grote Amerikaanse huizen en in belangrijke
Europese opera's als de Bayerische Staatsoper, de English
National Opera en Covent Garden. Zij was ook te horen als
Salome in de Nederlandse Opera, Kostelnicka in Jenufa voor de
English National Opera en Opera North, Emilia Marty in De
Zaak Makropoulos in de Welsh National Opera, Ellen Orford in
Peter Grimes in Covent Garden en Anna Maurant in Weills
Street Scene voor het Teatro Nacional de Sao Carlos in Lissabon.
Voor Opera North zong ze recent nog rollen als Medea, Aida,
Marie in Wozzeck en Elisabeth I in Brittens Gloriana.

"w--

In de nabije toekomst vertolkt Josephine Barstow Mère Marie in Dialogues des Carmélites
voor de English National Opera en Kabanicha in Katja Kabanova in de Nederlandse Opera
en Covent Garden. Ze werd gelauwerd met de graad van Commander of the British
Empire en ontving de Fidelio-medaille, uitgereikt door de vereniging van internationale
operadirecteurs. Sinds 1995 mag ze eveneens de titel 'Dame of the British Empire' dragen.
Stefan Margita

De Slovaakse tenor Stefan Margita werd solist bij het nationaal theater van Praag, waar
hij repertoirerollen vertolkte als Alfredo in La Traviata, Ferrando in Cosi fan tutte, Don
Ottavio in Don Giovanni en Hoffmann in Les Contes d'Hoffmann. Hij nam deel aan verschillende tournees in Polen, Hongarije, Rusland, Italië en Zwitserland. Sindsdien wordt
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hij ook geregeld uitgenodigd naar Wenen, Genève, Basel,
Berlijn, Stuttgart en Boedapest. Hij zong onder eminente dirigenten als Claudio Abbado in Janaceks Uit een dodenhuis op het
Festival van Salzburg, Semyon Bychkov in Katerina Ismailova en
Fierrabras in Firenze, Sir Charles Mackerras in Janaceks
Glagolitische Mis op het Festival van Edinburgh, Eliahu Inbal in
de Faust Symfonie van Liszt in Turijn, en Peter Maag en Jiri
Belohlavek.
In 1996 debuteerde Margita aan de Bastille met een rol in
Idomeneo. De tenor keert naar dit operahuis terug voor de negende symfonie van Van Beethoven, in een choreografie van
Maurice Béjart, en voor Katja Kabanova.
In 1998 bracht hij Jenufa onder leiding van Friedemann Layer in
de Opera van Montpellier, Don Giovanni in Leipzig, Das Lied von
der Erde met het nationaal orkest van Rijsel onder leiding van Jean-Claude Casadesus en
Libuse van Smetana op het Festival van Edinburgh. Volgende seizoenen treedt hij op in
Jenufa voor de Vlaamse Opera, in Katja Kabanova en Prokofievs Oorlog en Vrede voor de
Opéra National de Paris.
Christopher Ventris

Deze jonge Engelse tenor debuteerde als Kudrjas in Katja Kabanova bij de Glyndeboume
Touring Opera. Tijdens het seizoen 1990-1991 zong hij onder meer Jacquino in Fidelio en
Steva in Jenufa bijhetzelfde gezelschap en Paris in King Priam bij Opera North. In 19921993 volgden de rollen van Steuermann in Der fliegende Hollander in Leipzig en zijn
debuut in Genève in Die Zauberfltite. In 1994 keerde hij terug naar Leipzig voor een reeks
voorstellingen van Salome en bracht hij de rol van Kudrjas in
Covent Garden.
Voor Opera North zong Ventris nog verschillende partijen:
Novice in Billy Budd, de titelrol in de wereldpremière van Robert
Saxons Caritas, de Prins in Richard Jones' geprezen De Liefde
voor Drie Sinaasappelen. In de English National Opera vertolkte
hij Scaramuccio in Ariadne auf Naxos en Tancredi in David
Aldens productie Tancredi e Clorinda. Hij verleende er ook zijn
medewerking aan Judith Weirs Blond Eckbert en zong er Graf
Hohenzollern in Der Prinz von Homburg. In 1995 zong Ventris in
Janáceks De zaak Makropou/os in Glyndeboume, in Der fliegende
Holli'sinder in Amsterdam en in Tippetts The Midsummer Marriage
in Covent Garden.
Meer recent was hij te horen als Jack in A Midsummer Marriage
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in München en Max in Der Freischtitz in Keulen. Met laatstgenoemde rol maakte hij ook
zijn debuut in de Scala van Milaan. Recente engagementen zijn voorts Sergei in / ndy
Macbeth van Mtsensk in de Munt, Parsifal in San Francisco, Boris in Katia Kavabova,
Siegmund in Die Walkiire in Robert Carsens productie voor Keulen, Manolios in Greek
Passion in Bregenz en Jenik in The Bartered Bride in Covent Garden.
In de Vlaamse Opera kon u Ventris reeds bewonderen als Paris in Tippetts King Priam,
Stravinski's Threni, Brittens War Requiem, als Lensky in Jevgenij Onegin en in de titelrol
van Parsifal, een rol die hij ook in Bonn voor het voetlicht bracht onder leiding van
Jeffrey Tate.

PROGRAMMA

Lood Janácek (1 Ub4-1920)
Jenufa

Meer toelichtingen bij het programma vindt u in de brochure van de Vlaamse Opera.
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Drukkerij Vaes en cultuur, daar zit muziek in.
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Drukkerij Vaes bvba, Europalaan 9, 3900 Overpelt, 011/64.37.79
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Plaatsbespreking
DESINGEL
Voor alle concerten, behalve degene die verder afzonderlijk vermeld worden:
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
tel. 32/(0)3/248 28 28 - fax 32/(0)3/248 28 00
openingsuren :
MA - VR: 10 - 19 u.
ZA: 16- 19 u.
EKU-TICKETSHOP
Voor alle concerten, behalve degene die verder afzonderlijk vermeld worden:
Kammenstraat 70 - 2000 Antwerpen
tel. 32/(0)3/213 86 60 - fax 32/(0)3/231 47 44
openingsuren:
MA - VR : 10 - 18 u.
ZA: 12- 18 u.
FNAC
Voor alle concerten, behalve degene die verder afzonderlijk vermeld worden:
Groenplaats - 2000 Antwerpen
openingsuren:
MA - DO: 10-18.30 u.
VR : 10-19 u.
ZA: 10- 18.30 u.
CULTURELE INFOBALIE
Voor alle concerten, behalve degene die verder 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.
DE VLAAMSE OPERA
concert nr. 29 losse kaartverkoop vanaf 8 augustus
voorstellingen nr. 33 losse kaartverkoop vanaf 21 augustus
Frankrijklei 3 - 2000 Antwerpen
tel. 03/233 66 85
Dl - ZA: 11 - 17.45 u.
openingsuren :
HET PALEIS
voorstellingen nrs. 25 & 30
reservatienummer: tel. 32/(0)3/202 83 60

348 linfo

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
e-mail: musica.antiqua@unicalLbe

Festival van Vlaanderen-Vlaams-Brabant
Brusselsestraat 63
3000 Leuven
tel. 016/20 05 40
fax 016/20 52 24
e-mail: festivaLvlaams.brabant@skynet.be

Festival van Vlaanderen-Brussel
Shell Building
Ravensteinstraat 60
1000 Brussel
tel. 02/548 95 95
fax 02/548 95 90
e-mail: festival@skynet.be
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
Festival van Vlaanderen-Kortrijk
Jan Breydellaan 12
8500 Kortrijk
tel. 056/22 28 29
fax 056/22 05 02
e-mail: fest.vlaanderen.kor@euronet.be
Festival van Vlaanderen-Limburg
Vlasmarkt 4
3700 Tongeren
tel. 012/23 57 19
fax 012/26 41 26
e-mail: jovo@club.innet.be
Festival van Vlaanderen-Mechelen
Stadhuis
Grote Markt 21
2800 Mechelen
tel. 015/29 78 22
fax 015/29 78 23
e-mail: festylaan@mechelen.be
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(onder voorbehoud)

19- 27 augustus 2000
De eerste polyfonisten:
Johannes Oiconia, John liunstable, Guillaume Dufay & Gillos Binchois
25 auguntus - 2 septPmher 2001
Josouin Desprez & Heinrich Isaac
24 augustus - 1 september 2002
.Inhn Huil en de Er igelse yirginalistcn
23 - 31 augustus 2003
Philippus de Monte, de Praagse school en polyfonie uit de
Oostbloklanden
21 - 29 augustus 2004
De Franse polyfonie
20 - 28 augustus 2005
Jacob Obrecht en zijn tijd

$50

info

Stadsplan

1 Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45

6 Sint-Jacobskerk
Lange Nieuwstraat 73

2 Sint-Augustinuskerk
Kammenstraat 73

7 Het Paleis/KJT
Meistraat 2

3 Sint-Carolus Borromeuskerk
Hendrik Conscienceplein

Niet op de kaart:

4 Bourlaschouwburg
Komedieplaats 18

deSingel
Desguinlei 25

5 De Vlaamse Opera
Frankrijklei 3

info
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Uitgevoerde werken
Adson, John
Adson's Masque
Adson's Masque II
Adson's Masque III
Anoniem
A Masque
Balletto
Ecco ch'io lass'il core
Fain would I wed
Mascarada
Moors Dance
Old Tom o'Bedlam
The Maypole
The Standing Masque

152
152
152

152
112
190
152
152
152
152
152
152

Bach, Johann Sebastian
Musikalisches Opfer, BWV 1079

314

Bales, Alfonso
Cloris sigh'd, and sang, and wept

289

Banchieri, Adriano
Seconda Canzone ltaliana

Boulez, Pierre
Dialogue de l'ombre double
Brahms, Johannes
Symfonie nr. 3 in F, opus 90
Bull, John
Almighty God that by the leading of a star
Byrd, William
Ave verum corpus
Fair Britain Isle: An elegy for Henry,
Prince of Wales, d.1612
Fantasia in C nr. 2
Fantasie a 6
Fantasy a 6
Fantasy a 6 nr. 3 in g
Haec Dies
Magnificat
My Lord of Oxenfords Maske
Nunc dimitis servum tuum

352 linfo

231
231

Caccini, Francesca
Chiome belle
0 che nuovo stupor

180
180

Caccini, Giulio
Amarilli mia bella
Dovn5 dunque morire
mirando il cielo
lo che dal ciel cader
Sfogava con le stelle

180, 266, 289
289
180
246
180

Campion, Thomas
Come away, bring thy golden theft
Move now with measur'd sound
Now hath Flora robb'd her bow'rs
When thou must home to shades
of underground
Cassadó, Gaspar
Suite voor cello solo

152
152
152
289

339

112

Bartók, Bela
Muziek voor strijkers, percussie en celesta, 336
Sz 106
Berg, Alban
Drei Orchesterstcke, opus 6

Susanna fair
The fair young virgin

Chopin, Frédéric
Concerto voor piano en orkest nr.2 in f,
opus 21, B 43

319

Clemens non Papa, Jacobus
Forbons

162

Clinio, Teodoro
Passio Secundum Matthaeum

43

308

336
Conversi, Girolamo
Ma se tempo già mal verrá

190

Coprario, John
Come ashore
Fantasie nr. 15
Fantasie nr. 48
Go happy man music
The Devil's Dance
The First of the Lords
The Second of the Lords
While dancing rests
Woo her and win her

152
96
96
152
152
152
152
152
152

Croce, Giovanni
In die tribulationis meae
Li sette sonetti penintentiali

43
190

308

96

278
106
278
106
106
106
278
278
152
278

Da Modena, Julio
Ricercar

162

De Bardi, Giovanni
Miseri habitator del cieco Averno

246

De Cavalieri, Emilio
Dalle pieJ alte sfere
Godi turba mortal

246
246

De Macque, Giovanni
Fra belle Ninfe
Non al suo amante piel Diana piacque

190
190

De Manchicourt, Pierre
0 bone Jesu
Pourquoy mest tu tant ennemi

162
162

De Monte, Philippus
Factum est silentium
Leggiadre Ninfe
Miserere mei, Domine
0 clementissime Domine Jesu

278
190
278
278

Dering, Richard
The Country Cries

70

De Rore, Cypriano
Anchor che col partire

190

De Wed, Giaches
Cara la vita mia

190

D'India, Sigismondo
Crud'Amarilli
Dowland, John
Can she excuse my wrongs
Come, heavy sleep
Disdain me still, that I may ever love
Fantasia
Go, crystal tears
[end your ears to my sorrow
Prelude
Shall I strive with words to move
Shall I sue? Shall 1 seek for grace?
East, Michael
Lo, here 1 leave my heart
Poor is the life that misses

lo mi son giovinetta
Pavane
Susanne un jour
These that be certain signs
Virgo per incertos casus

190
140
231
231
231

Ferrabosco II, Alfonso
Gentle knights
152, 289
Nay, nay, you must not stay
152
So, so, leave off this last lamenting kiss
289
Frescobaldi, Girolamo
Aria della Romanesca (partite)
Aria di Romanesca
Canzon Terza
Passacagli
Se l'aura spira
Sonetto spirituale: Maddalena alla croce
Toccata prima
Toccata Settima
Gabrieli, Andrea
Caro dolce ben mio
Deus, Deus meus respice
In tribulatione Dominum
0 diergekochte zielen

112
180
180
112
180
180
140
180

85, 190
43
43
85

Gastoldi, Giovanni Giacomo
Een jager nieuw te veld
Un nuovo cacciator segn' una fiera

85
85

Gesualdo, Carlo
Ecco, morir6 dunque
lo tacere), ma nel silenzio mio

231
231

Gibbons, Orlando
Fantasia of Four Parts
Fantasy nr. 3 en 4 a 3
Great Lord of Lords
In nomine
Nay let me weep, Prince Henry, died 1612
The Cries of London

278
70
278
70
106
70

Giles, Thomas
Triumph now with joy and midi-1!

152

Gilson, Paul
Fanfare inaugurale

319

266

266
266
266
289
289
266, 289
289
266
289

231
231

Faignant, Noë
Chi per voi non sospira

190

Ferrabosco I, Alfonso
Bruna sei tu

231

Gregoriaans
Adorna thalamum tuum, Sion
Alleluya adorabo
Ave mans stella
Domine ne longe
Ingrediente Domino
Ite missa est

62
62
62
43
43
43
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Lectio
Lumen ad revelationem gentium
Responsum accepit Symeon
Suscepimus Deus
Ten uisti
Heller, Joachim
Divina res est Musica

162

Hellinck, Lupus
Nieuwe Almanack ende pronosticatie

162

Hely, Cuthbert
Fantasia
Saraband

289
289

Hilton, John
Hymne to God the Father
Holborne, Anthony
The Revels
Hume, Tobias
Adue sweet Love
A Mery conceit
An Almaine
A Polish Ayre
A Soldiers Resolution
Cease leaden slumber
Fain would 1 change that note
My Joyes are coming. The Lady of
Bedfords delight
Sweet Ayre. The Earle of Arundels favoret
The Earle of Pembrookes Galiard
The Pashion of Musike. Sir Christopher
Hattons choice
The Spirit of Gambo
Touch me quickly
Touch my lightly
What greater griefe

289

152

266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266

Huygens, Constantijn
Laetatus sum
Se la doglia el martire
Tu te trompes, Philis

203
203
203

lves, Charles
The Unanswered Question

336

Janácek, LeoS'
Jenufa

345

Janequin, Clement / Verdelot, Philippe
La bataille

354 linfo

43
62
62
62
43

162

Jeffreys, George
Have pity, grief; 1 cannot pay

289

Johnson, Robert
Almain
As I walked forth
Care-charming sleep
Fantasia
Satyr's Dance
The First of the Prince's
The Second of the Prince's
The Third of the Prince's
With endless tears

289
289
203
289
152
152
152
152
203

Jones, Robert
lte caldi sospiri

289

Kapsberger, Giovanni Girolamo
Toccata

289

Kodály, Zoltan
Duo voor viool en cello opus 7

339

Kruisselbrink, Astrid
Fietsen

312

Lanier, Nicholas
Amorosa pargoletta
Come, thou glorious object of my sight
Fire, lo here I burn
Like hermit poor
Mark how the blushful momn
Neither sighs, nor tears, nor mourning
No more shall meads
Weep no more my wearied eyes

203
203
203
203
203
203
203
203

Lassus, Orlandus
Beatus vir
Catalina, apra finestra
Chi chilichi
Di pensier in pensier
Gloria Patri
Hai, Lucia bona cosa
Na dien u tranigh schreyen
Pol ch'el mio largo pianto

162
231
231
190
162
231
85
85, 190

Lawes, Henry
La Tavola
Or you or I, Nature did wrong!
Slide soft, you silver floods

289
289
289

Lawes, William
Consort sett in F major
Why so pale and wan, fond lover?

96
289

Ligeti, Gydrgy
Ramifications

336

Liszt, Franz
Les Preludes

319

Lorenzini
Pass'e mezzo in G sol re ut per b molle

140

Lupo, Thomas
Shewes and nightly revels
Time that leads the fatal round

152
152

Luzzaschi, Luzzasco
Aura soave di segreti accenti
Ch'io non t'ami, cor mio?
Cor mio, deh non languire
Deh vieni ormai cor mio
l' mi son giovinetta
Non sa che sia dolore
0 dolcezze amarissime d'Amore
Ricercare in d
Stral pungente d'amore
T'amo mia vita, la mia cara vita
Toccata
Toccata del quarto tuono
Troppo ben put) questo tiranno Amore

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
112
140
140

Mahler, Gustav
Kindertotenlieder

308

Malvezzi, Christofano
A voi reali amanti
Coppia gentil
Dal vago e bel sereno
Dolcissime Sirene
E noi con questa bella diva
lo che l'onde raffreno
Lieti solcando il mare
Noi che cantando
che nuovo miracolo
fortunato giorno
qual risplende nube
Or che le due grand' alme
Sinfoniae

246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246

Marenzio, Luca
Alma redemptoris Mater
Arda pur sempre o mora
Baci soavi e cari
Basciami mille volte
Belle ne fe' natura
Caeciliam cantate
Caro Aminta, pur vuoi
Chi dal delfino
Consumando mi vo di piaggia in piaggia

168
96
231
203
246
168
203
246
203

Cruda Amarilli che co'l nome ancora
203
Deh rinforzate il vostro largo pianto
203
Dissi a l'amata mia lucida stella
85
Dolorosi martir, fieri tormenti
203
Domine ne in furore tuo
168
Donne, il celeste lume
203
Due rose fresche, e cialte in Paradiso
85
E s'io mi doglio, Amore
203
Et respicientes
168
Exsurgat Deus
168
203
Fuggi, speme mia, fuggi
96
Giunto a la Tomba
Ik sloeg mijn betraent gesight na
85
de zee-sterre
168
Iniquos odio habui
168
Intonatio pro organo in C
La dove sono i pargoletti Amori
203
Lamentabatur Jacob
168
Liquide perle Amor da gl'occhi sparse
203
Liquide perle, in versione diminuita per liuto 203
di Giovanni Terzi
203
Ne fero sdegno mai, Donna, mi mosse
203
Nel piCt fiorito Aprile
246
0 figlie di Piero
Ombrose e care selve
203
0 mille volte
246
246
0 valoroso Dio
216
0 verdi sely'o dolci fonti o rivi
203
Per due coralli ardenti
246
Qui di carne si sfama
168
Salve Regina
168
Sancta Maria
Satiati Amor, ch'a pi( doglioso amante
203
246
Se nelle voci nostre
246
Sinfonia
168
Super flumina Babylonis
96, 203
Tirsi morir volea
Tirsi morir volea versione diminuita per
203
clavicembalo di P.Philips
Twee schoone Rosen
85
Udite lagrimosi Spirti d'Averno, udite
203
Vaghi e lieti fanciulli
203
Vezzosi augelli in fra le verdi fronde
96
Martinu, Bohuslav
Duo voor viool en cello

339

Mazzocchi, Domenico
La catena d'Adone

285

Messiaen, Olivier
Vingt regards sur l'enfant Jésus, nrs. 5 & 8

330

Mico, Richard
Latral

96
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Monteverdi, Claudio
Exulta filia Sion
Missa In illo tempore
Vattene pur crudel
Morley, Thomas
Come, sorrow, come
1 go before, my darling
1 should for grief and anguish
o thou that art so cruel
Thyrsis and Milla
Nanino, Giovanni Maria
Erano i capei dor
Paganini, Niccolb
Introductie en variaties op "Nel cor piû
non mi sento"

289
231
231
231
289

190

339

Penderecki, Krzysztof
Klarinetkwartet

314

Pen, Jacopo
Dunque fra torbide onde

246

Phalesius I, Petrus
Gaillarde sur la Bataille

162

Pavane sur la Bataille

162

Phalesius II, Petrus
Allemande & Saltarello Bruynsmedelyn
Allemande & Saltarello Poussinghe
Ballo Milanese
Passamezzo d'Anvers

162
162
162
162

Philips, Peter
Alma redemptoris Mater
Beata Dei Genitrix
Goedertierensten Vader
Salve Regina
Voi volete ch'io muoia

168
168
85
168
85

Ramsay, Robert
Sleep, fleshly birth
Ravel, Maurice
Duo voor viool en cello
Ravenscroft, Thomas
Martin said to his man
There were three Ravens
Who liveth so merry?
Rosseter, Philip
Sweet, come again!

356 linfo

180
43
96

231

339

70
70
70

289

Rossi, Michelangelo
Toccata Settima

180

Ruffo, Vincenzo
La Gamba

162

Saint-Saëns, Camille
Symfonie nr. 3 in c met orgel en piano
vierhandig, opus 78

319

Schënberg, Arnold
Verkl&te Nacht, opus 4

314

Schëtz, Heinrich
Alma afflitta che fai
Cosi morir debb'io
Di marmo siete voi
D'orrida selce alpina
Dunque addio, care selve
Feritevi, ferite, viperette mordaci
Fiamma ch'allaccia
Fuggi o mio care
Giunto è pur, Lidia
lo moro, ecco ch'io moro
Mi saluta costei
0 dolcezze amarissime d'amore
0 primavera, gioventei de l'anno
Quella damma son io
Ride la primavera
Seive beate, se sopirando
Sospir che del bel petto
Tornate o cari baci

129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129

Sheppard, John
Reges Tharsis et insulae

278

Strauss, Richard
Also sprach Zarathustra, opus 30
333
Tilt Eulenspiegels lustiche Streiche, opus 28 333
Vier letzte Lieder
333
Striggio, Alessandro
Alla mia dolce e vaga Donna

190

Strozzi, Barbara
Lamento: Lagrime mie

180

Susato, Tielman
Basse dansen
La Morisque
Pavane Si par souffrir

162
162
162

Sweelinck, Jan Pieterszoon
Toccata in a
Variaties op "Est-ce Mars?"

278
278

Takemitsu, Toru
And then 1 knew 't was wind

314

Tasso, Gioan Maria
Fantasia quinta sopra la Battaglia

162

Tomkins, Thomas
Weep no more thou sorry boy
When David heard

70
278

Tresti, Flaminio
Canzona
Bignamina'

112

Van Beethoven, Ludwig
Symfonie nr. 3 in Es, opus 55 'Eroica'
Symfonie nr. 4 in Bes, opus 60

330
330

Van der Wiele, Joannes Stalpart
0 waerdigh heerlijck graf!

85

Vecchi, Orazio
Le veglie di Siena

112

Verdelot, Philippe
Ultimi miei sospiri

162

Ward, John
No object dearer: An elegy for Henry,
Prince of Wales, d. 1612
This is a joyful happy holy day

106
96

Weelkes, Thomas
Hosanna to the Son of David

278

Werrecore, Matthias
Sinfonia: La battaglia taliana

246

Willaert, Adrian
Ricercar

162

Williams, John
Suite uit Star Wars

319
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Wie? Wat? Waar? Wanneer?
Lijst van gebruikte afkortingen:
alt (a), altviool (vla), bariton (bar), bas (b), basbariton (bbar), blokfluit (bit), cello (vcI), contratenor (ct),
cometto (crt), dirigent (dir), dulciaan (dulc), fagot (fg), fluit (fl), harp (hp), klarinet (kl), klavecimbel (cmb),
luit (It), mezzosopraan (ms), orgel (org), piano (pf), pommer (pm), regie (reg), sopraan (s), tenor (t),
trombone (tr), viola da gamba (vdg), viool (v), zang (z)
Abete, Antonio (b)
Alessandrini, Rinaldo (dir, cmb)
Austbo, Hákon (pf)
Balestracci, Guido (vdg)
Barstow, Josephine (s)
Beethoven Academie
Benjamin, Emilia (vdg)

30/08
01/09
27/08
07/10
29/08
10/10
07/10
22/08

Birch, Clive (bbar)
Bohman, Gunnel (s)
Bott, Catherine (s)
Boysen, Thomas (It)
Brandao, Eunice (vdg)
Brook, Matthew (b)

28/08
10/10
26/08
29/08
29/08
22/08

Brunello, Mario (vcI)
Burian, Peter (dir)
Burton, Jo (ms)
Caeyers, Jan (dir)
Cantus Win

10/10
10/10
28/08
07/10
23/08
26/08
25/08
21/08
23/08
25/08
21/08
23/08
27/08
02/10
09/10
10/10
29/08

Capella Currende
Capella Ducale Venetia
Carlier, Gunter (tr)
Carmignani, Alessandro (ct)

Carsauw, Ines (z)
Carsen, Robert (reg)
Christ Church Cathedral
Choir Oxford
Concerto Italian°
Concordia

Currende Consort
Damiani, Andrea (lij
Darlington, Stephen (dir)
De Bock, Erwin (pij
De Jonge, Dorien (kostuums)
Denecker, Patrick (blij
De Schepper, Nathalie (z)
Domenech, Jordi (ct)

358
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285
285
213
325
263
341
325
67
95
105
227
341
177
263
263
67
83
95
337
341
227
325
125
189
165
41
111
161
41
111
213
309
309
341
275

27/08 213
22/08
67
95
105
25/08 165
27/08 213
29/08 275
03/10 315
02/10 309
09/10 309
25/08 161
02/10 309
09/10 309
30/08 285

Dominguez, Rosa (ms)
Di Donato, Vincenzo (t)
Donnelly, Mark (bar)
D'Ursel, Frédéric (vI)
Egarr, Richard (cmb)
Elliot, Rachel (s)

Euregio Jeugdorkest
Fanciullacci, Paolo (t)
Feldman, Jill (s)
Fentross, Mike (lij
Ferrarini, Gianluca (t)
Foresti, Sergio (b)
Franzetti, Elisa (s)
Fret, Toon (fl)
Furnari, Fabio (t)

01/09
27/08
21/08
23/08
28/08
02/10
26/08
22/08

Gallois, Pascal (fg)
George, Chris (vI)
Grant, Simon (b)
Grimm, Anne (s)
Groves, Helen (a)

03/10
27/08
29/08
22/08
27/08
27/08
27/08
02/10
21/08
23/08
09/10
02/10
24/08
22/08
22/08

Gustafson, Nancy (s)
Hollingworth, Robert (t)

08/10
22/08

H6bner, Sebastian (t)
Huelgas Ensemble
lchise, Reiko (vdg)
I Fagiolini

26/08
28/08
22/08
22/08

James, Eirian (s)

30/08
01/09
23/08
26/08
30/08
01/09
23/08
26/08
30/08
01/09
22/08
24/08

Jochens, Wilfried (t)

Junghánel, Konrad (dir,

Kaise, Margot (ms)

285
213
41
111
227
313
177
67
83
95
105
315
213
263
83
213
213
213
313
41
111
335
313
147
83
67
83
95
331
67
83
95
189
243
95
67
83
95
285
285
125
189
285
285
125
189
285
285
61
137

Kilpatrick, Ruth (s)
King, Andrew (t)
Kinmonth, Patrick
(decor & kostuums)
Kirkby, Emma (s)
Koke, Sylvia (s)
Koninklijk Filharmonisch Orkest
van Vlaanderen
Koor van de Vlaamse Opera
Koslowsky, Johanna (s)
Labyrinto
La Caccia
La Sfera Armoniosa
Laurens, Guillemette (ms)
Lavoisier, Annie (hp)
Layer, Friedemann (dir)
Lefèvre, Nathalie (kl)
Leicher, Marleen (bit)
Levine, Joanna (vdg)

28/08 227
24/08 147
10/10 341
31/08
30/08
01/09
01/10

287
285
285
305

10/10
23/08
26/08
29/08
25/08
22/08
30/08
01/09
02/10
10/10
02/10
25/08
22/08

341
125
189
263
161
83
285
285
313
341
313
161
67
95
105
67
95
105
287
147
305
341
67
95
105
227
285
285
201
147
147
313
331
335
313
263
217
285
285
285
285
147
41
111
125
189
309
309
313
309
309

Levy, Mark (vdg)

22/08

Lindberg, Jakob (It)
Lunn, Joanne (s)
Mahnke, Claudia (ms)
Margita, Stefan (t)
McGillivray, Allison (vdg)

31/08
24/08
01/10
10/10
22/08

McMahon, Paul (t)
28/08
Meyer, Bettina (decor & kostuums) 30/08
01/09
Mller, Rufus (t)
27/08
Musicians of the Globe
24/08
New London Consort
24/08
Norrington, Amy (vcI)
02/10
Noseda, Gianandrea (dir)
08/10
Orchestre Léonard de Vinci
09/10
Oxalys
02/10
Pandolfo, Paolo (vdg)
29/08
Peelman, Roland (dir)
28/08
Pelon, Caroline (s)
30/08
01/09
Peters-Messer, Jakob (reg)
30/08
01/09
Pickett, Philip (dir, blf)
24/08
Picotti, Livio (dir)
21/08
23/08
Popien, Elisabeth (a)
23/08
26/08
Puissant, Michel (z)
02/10
09/10
Robault, Pascal (vla)
02/10
Ros, Jan (decor)
02/10
09/10

Ruigrok, Mirella (bit)
Sallaberger, Oswald (dir)
Saveniers, Edmond (dir)
Schollaert, Elisabeth (pom)
Schreckenberger, Stephan (b)

Van Mol, Jan (org)
Van Munster, Elly (lij
Van Nevel, Erik (dir)
Van Nevel, Paul (dir)
Van Praet, Peter (belichting)
Ventris, Christopher (t)
Vink, Martijn (vcI)
Wilson, Christopher (lij
Wilson, Hugh (t)

25/08
09/10
03/10
25/08
23/08
26/08
30/08
01/09
24/08
02/10
22/08
24/08
24/08
25/08
24/08
08/10
10/10
28/08
28/08
21/08
23/08
27/08
22/08
23/08
26/08
30/08
01/09
22/08
02/10
09/10
22/08
02/10
09/10
03/10
24/08
25/08
28/08
10/10
10/10
02/10
27/08
22/08

Wyn Roberts, Richard (ct)

22/08

Yeadon, Daniel (vdg)

22/08

Yoshida, Chizuko (s)

21/08
23/08
01/10
21/08
23/08
21/08
23/08
10/10

Smagge, Karel (org, cmb)
Smalt, Elisabeth (vla)
Somsen, Jos (s)
Sospiro
Stilz, Bernhard (bit pom)
Stok, Margriet (s)
Symfonisch Orkest van de
Vlaamse Opera
The Song Company
Thomson, Nicole (s)
Tiso, Elisabetta (s)
Trigon
Trk, Gerd (t)

Turner, Penny (s)
Van Kan, Jos (reg)
Van Laarhoven, Paulina (vdg)
Van Malderen, Marc (z)

Zagrosek, Lothar (dir)
Zanon, Vittorio (org)
Ziegler, Hans-Christian (b)
Zimmermann, Frank Peter (vI)

161
335
315
161
125
189
285
285
137
313
61
137
137
161
137
331
341
227
227
41
111
213
61
125
189
285
285
61
309
309
83
309
309
315
137
165
243
341
341
313
201
67
83
95
67
83
95
67
95
105
41
111
305
41
111
41
111
337
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uziek, publiek & AXA Royale Beige
We zijn trots dat we achter d
schermen van het Festival van Vlaanderen
een handje kunnen helpen.

AIR

ROYALE
BEIGE

Zeg maar ja tegen het leven

