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Woord vooraf

Elk jaar kadert Laus Polyphoniae haar concertprogramma in een thema dat aansluit bij de actualiteit en
houdt op die manier voeling met wat leeft in de stad en maatschappij, of wil de aandacht vestigen op mijlpalen in onze (cultuur)geschiedenis. Zo sloot de programmering van Laus Polyphoniae met het thema
Music for Sir Anthony (1999) perfect aan bij de viering van Antoon Van Dyck in de Scheldestad. Eerder werden de Antwerpse muziekdrukkers centraal gesteld (1995) of werden belangrijke muzikale figuren herdacht
zoals Orlandus Lassus (1994), Johannes Ockeghem (1997), Josquin Desprez (2001) en Philippus de Monte
(2003). Het is dan ook logisch dat dit jaar de Vlaamse polyfonist Jacob Obrecht alle aandacht verdient. Deze
succesvolle en bejubelde componist overleed precies vijfhonderd jaar geleden in Ferrara aan de pest, na een
schitterende carrière. Hij reisde veel, schreef een indrukwekkend muzikaal oeuvre bij elkaar en bekleedde
enkele belangrijke posten als zang- of koormeester. Zo speelde hij ook een rol in het Antwerpse muziekleven. Na de dood van Jacobus Barbireau in 1491 volgde hij hem op als koormeester van de Onze-LieveVrouwekerk — nu kathedraal —, een functie die hij vijf jaar lang zou bekleden. In 1501 keerde hij terug naar
Antwerpen om dezelfde functie uit te oefenen tot hij naar Italië werd uitgenodigd om kapelmeester te worden aan het hof van een van zijn grootste en meest enthousiaste bewonderaars, hertog Ercole d'Este.
Vorig jaar kon ik voor het eerst Laus Polyphoniae meemaken in mijn hoedanigheid van schepen voor
Cultuur. Ik was toen niet alleen erg onder de indruk van de mooie muziek maar ook van het feit dat niet
alleen Augustinus, maar ook een grotere zaal als De Roma, dag na dag tot de nok gevuld was met liefhebbers van oude muziek. De inspanningen van het festivalteam om nieuwe doelgroepen aan te spreken en
samenwerkingsverbanden af te sluiten, hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen. De cijfers liegen er ook
niet om: er werd een bezettingsgraad van 84% gehaald en 36% nieuwe klanten bezochten de concerten.
Als kersverse voorzitter van het Festival van Vlaanderen-Antwerpen verheugt het me dat het programma
van Laus Polyphoniae 2005 opnieuw getuigt van vernieuwing en originaliteit, en dat experimenten niet
geschuwd worden. Zo wil ik graag uw aandacht vestigen op het openingsconcert waarin de muziek van
Obrecht door middel van een videoprojectie geconfronteerd wordt met de schilderijen van Jeroen Bosch,
maar ook op een nachtelijk wandelconcert doorheen de kathedraal, een artiestenmis met Hongaarse kerkmuziek, een concert met nieuwe hedendaagse muziek opgedragen aan Obrecht, en last but not least, poëzie
die Gerrit Komrij schreef bij de Nederlandse liederen van Obrecht.
Zoals steeds staan er minder bekende - vaak jonge - ensembles, maar ook een heleboel grote namen op de
affiche. De Capilla Flamenca, die de hele festivalweek in Antwerpen zal resideren, wordt momenteel
beschouwd als een van de topensembles in de wereld van de oude muziek. Deze Vlaamse groep werd meermaals onderscheiden voor zijn artistieke en musicologisch onderbouwde kwaliteiten, en heeft de voorbije
jaren letterlijk de wereld veroverd, met talrijke concerten in België en de rest van Europa, maar ook in
Canada, de Verenigde Staten, Hongkong, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. U ziet het: deze twaalfde editie
van Laus Polyphoniae biedt u veel kansen om 'de ware jacob' te herontdekken. Ik kijk er alvast naar uit.
Maar er is nog meer goed nieuws. De renovatie van het Muziekcentrum Augustinus nadert zijn voltooiing:
op vrijdag 13 januari 2006 zal de nieuwe concertzaal officieel worden ingehuldigd. Ondertussen werd er in
het hele gebouw verwarming gelegd en is de oorspronkelijke marmeren vloer teruggeplaatst. Zaterdag 21
mei jl. stonden de deuren van de bouwwerf - die Augustinus toen duidelijk nog was - wagenwijd open voor
het publiek. Dat publiek is niet weggebleven: die dag werden er maar liefst 1.300 geïnteresseerde bezoekers
geteld. De 'concerten op de werf' werden ten zeerste gesmaakt en velen die niet vertrouwd waren met 'oude
muziek' bleken aangenaam verrast door de optredens. De rondleidingen doorheen Augustinus en haar nieu-
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we bijgebouwen kenden eveneens veel bijval. Ik ben ervan overtuigd dat het Antwerpse aanbod van concertzalen voor klassieke muziek met Augustinus een belangrijke troef heeft bijgewonnen en dat de investeringen van het stadsbestuur en de andere overheden in dit nieuwe muziekcentrum zeker zullen renderen.

Philip Heylen
Voorzitter van de vzw Festival van Vlaanderen-Antwerpen
Schepen voor Cultuur, Bibliotheken en Monumentenzorg
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van
Vlaanderen
Antwerpen
....~.

Jacob Obrecht en zijn tijd

Festivalsecretariaat:
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
21 —28 augustus: 10.00 — 17.00 uur

DAG AAN DAG
zaterdag 20 augustus

zondag 21 augustus

maandag 22 augustus

9.30 u

workshop
'Jacob Obrecht'
Elzenveld

concert 3:
Polyfolie
Elzenveld

10.00 u

11.00u
concert 4:
artiesten=
Corvina Consort
Sint-Carolus
Borromeuskerk

12.00 u

concert 8:
Corvina Consort
Elzenveld

13.00u
interview Capella Flamenco
door Werner Trio
Elzenveld

14.00 u

15.00 u

concert 5:
La Folata
Elzenveld

16.00 u

workshop
'Jacob Obrecht'
Elzenveld

workshop 'Jacob Obrecht'
Elzenveld

lezing 'Jacob Obrecht
door Eric Jas
Augustijnertheater

17.00u

18.00 u

19.00 u
concertinleiding
Winterkapel Augustinus
20.00 u concert 1:
Capilla Flamenco, Piffaro & Corban
Augustinus

concertinleiding
Winterkapel
Augustinus
concert 6:
The Clercks'
Group
Augustinus

workshop
'Jacob Obrecht'
Elzenveld

concertinleiding
Winterkapel Augustinus
concert 9:
A:N:S Chorus & Keller Quartet
Augustinus

21.00u
rondetafelgesprek
Augustijnertheater
22.000 concert 2:
Capilla Flamenco, Piffaro & Corban
Augustinus
23.000
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Concert 7:
Wim Maeseele, Jurgen De bruyn &
Liam Fenelly
Elzenveld

rondetafelgesprek
Augustijnertheater

dinsdag 23 augustus

woensdag 24 augustus

donderdag 25 augustus

9.30u
0.00 u workshop 'Jacob Obrecht'
Elzenveld

11.00 u

concert 14:
presentation IYAP
Elzenveld

12.00 u concert 10:
toonmoment workshop
'Jacob Obrecht'
Elzenveld

concert 12:
La Morra
Elzenveld

13.00u

14.00u publieke coachings IYAP
Elzenveld

publieke coachings IYAP
Elzenveld

concert 15:
presentation IYAP
Elzenveld

concertinleiding
Winterkapel Augustinus

concertinleiding
Winterkapel Augustinus

concert 13:
Oltremontano & Currende
Augustinus

concert 16:
Huelgas Ensemble
Augustinus

15.00 u

16.00 u

17.00 u

18.00u

19.00u
concertinleiding
Winterkapel Augustinus
20.00u concert 11:
Capilla Flamenca, Psallentes &
Piffaro
Augustinus
21.00 u
rondetafelgesprek
Augustijnertheater
22,00u

23.00 u
13

vrijdag 26 augustus
colloquium
'Jacob Obrecht'
10.00 u Elzenveld
9.30 u

workshop
'Heinrich Isaac'
Elzenveld

zaterdag 27 augustus
colloquium
'Jacob Obrecht'
Elzenveld

zondag 28 augustus

workshop
'Heinrich Isaac'
Elzenveld

colloquium
'Jacob Obrecht'
Elzenveld

workshop
'Heinrich Isaac'
Elzenveld

11.00u

12.00 u

concert 17:
13.00 u Wim Diepenhorst
O.L.V.-Kathedraal

concert 20:
The Modena
Consort
Elzenveld

14.00 u

_ concert 23: toonmoment workshop
'Heinrich Isaac'
Elzenveld

concert 24:
Red Shoes
Theater 't Eilandje

15.00 u colloquium
'Jacob Obrecht'
Elzenveld

colloquium
'Jacob Obrecht'
Elzenveld

concert 25:
Camerata Trajectina
Elzenveld

16.00u
concert 26:
Red Shoes
Theater 't Eilandje

17.00 u

18.00 u

19.00 u
concertinleiding
Winterkapel Aug st nus
20.00u concert 18:
The Binchois Consort
Augustinus

concertinleiding
Winterkapel Augustinus

concertinleiding
Winterkapel Augustinus

concert 21:
Odhecaton 84 Jakob Lindberg
Augustinus

concert 27:
Obsidienne et Compagnie
Augustinus

21.00 u
rondetafelgesprek
Augustijnertheater

rondetafelgesprek
Augustzjnertheater

22.00 u
concert 19:
Capilla Flamenca, Pueri & Psallentes
23.00 u O.L.V.-kathedraal
14

concert 22:
Cappella Pratensis
Elzenveld

ALGEMENE ARTIKELS
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Portret van Jacob Obrecht (1496)
Atelier van Hans Memling (ca.1430/40-1494)
Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, VS

Jacob Obrecht (Gent 1457/58 — Ferrara 1505):
voorbestemd voor de Muzen
Bruno Bouckaert

Dat Laus Polyphoniae in 2005 Jacob Obrecht als centrale figuur naar voor schuift, is uiteraard geen toeval.
Niet alleen mocht de vijfhonderdjarige herdenking van het overlijden van deze componist in zijn geboorteland niet onopgemerkt voorbijgaan, zijn indrukwekkende oeuvre stond lange tijd in concertprogramma's
en cd-opnames ook iets minder in de schijnwerpers dan dat van tijdgenoten als Johannes Ockeghem en
Josquin Desprez. Stof genoeg dus om zijn werk te (her-)ontdekken en het te confronteren met composities
van zijn generatiegenoten.
Toch is er vanuit musicologische hoek, zeker in de laatste twee decennia, bijzonder veel inkt gevloeid over
de figuur van Obrecht. Zo is hij de enige polyfonist van wie de 'opera omnia' in de vorige eeuw niet minder dan drie keer werden gerealiseerd: een eerste keer reeds tussen 1908 en 1921, gevolgd door een nieuwe
editie in de jaren 1954-1964 en meest recent in de New Obrecht Edition, die tussen 1983 en 1999 in achttien volumes verscheen. Ook over Obrechts biografie zijn we vrij goed ingelicht, vooral nadat de
Nederlandse musicoloog Rob Wegman in 1994 onder de titel Bomn for the Muses een magistrale monografie wijdde aan het leven en het misoeuvre van de componist, die verschenen is bij Oxford University Press.
Al blijven er nog tal van hiaten en - door verder onderzoek te bevestigen of te ontkrachten - hypotheses, de
historische bronnen bieden ons vaak een uitstekend beeld over zijn levensloop, de chronologie van zijn oeuvre en het kader waarin zijn werken dienen gesitueerd te worden.
In niet geringe mate is Obrecht vandaag meer 'tastbaar' aanwezig dan andere polyfonisten dankzij het in 1991
ontdekte - en inmiddels overbekende - portret, dat zich in een privé-verzameling bevond. In 1993 werd dit
schitterende en bijzonder virtuoze olieschilderij op een houten paneel bij Sotheby's geveild. Sindsdien behoort
het topstuk tot de vaste kunstcollectie van het Kimball Art Museum in Forth Worth, Texas. Sommigen menen
dat het schilderij vervaardigd werd in het beroemde atelier van Hans Memling, één van de absolute grootmeesters van de Vlaamse primitieven. Hoewel het dateert van 1496, twee jaar na het overlijden van Memling in
Brugge, sluit men niet uit dat de meester er zelf aan werkte en dat zijn leerlingen het daarna voltooiden.
Geen enkel portret van een Franco-Vlaamse polyfonist kan concurreren met de adembenemende schoonheid van dit paneel. Obrecht werd er afgebeeld als een vrome, biddende man. Hij draagt een wit hemd, een
hooggesloten wambuis en een lichtbruine toga met zwarte kraag, met daarover een doorschijnend koorhemd. De koorpels over zijn linkerhand wijst op zijn positie als kanunnik. Niet alleen werd bovenaan de
naam "Ja. Hobrecht" met bladgoud in gotische letters gekalligrafeerd, interessant is ook dat op de lijst zijn
leeftijd genoteerd staat. Hij blijkt op het moment waarop hij geportretteerd werd achtendertig jaar te zijn.
Hieruit kan men afleiden dat de componist met zekerheid in het jaar 1457 of 1458 moet zijn geboren.
Tot zover het verhaal, dat tot voor kort vooral in de musicologische literatuur te lezen viel. Meer recent
trekt kunsthistorisch onderzoek — gepubliceerd in het kader van een tentoonstelling over de portretkunst
van Memling die dit jaar plaatsvindt in het Groeningemuseum in Brugge, in Madrid en in New York — die
hele theorie echter sterk in twijfel. Daar luidt het dat het veel meer voor de hand ligt dat hier niet de componist maar iemand anders met de naam Hobrecht staat afgebeeld. Ook de toeschrijving aan Memlings atelier of zelfs maar aan een Brugs meester wordt aangevochten. Veeleer wordt gedacht aan een anoniem
Antwerps schilder. Wat er ook van zij, in het geval het toch geen portret van de componist Obrecht zou
zijn, wie was dan deze jonge man, die blijkbaar reeds vóór zijn veertigste zoveel aanzien had om te worden
vereeuwigd in een uitmuntend portret?
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Een grillige carrière
Geboren in 1457/1458 als enige zoon van de Gentse stadstrompetter Willem Obrecht en diens eerste vrouw
Lysbette Gheeraerts, lag voor de jonge Jacob een carrière als musicus in het verschiet. De tekst van het
motet Mille quingentis, dat Obrecht componeerde naar aanleiding van het overlijden van zijn vader op 22
november 1488, beschrijft - eigenlijk weinig bescheiden - hoe hij als een "Orpheuslijke Jacob" voorbestemd
was voor de Muzen. Hoewel we niet met zekerheid weten waar de jonge Jacob zijn scholing kreeg, valt het
niet uit te sluiten dat hij als trompetter werd opgeleid om in de voetstappen van zijn vader te treden. Het
Gentse trompettersensemble, waarvan Willem Obrecht deel uitmaakte van 1452 tot aan zijn dood, genoot veel
aanzien en werd zelfs regelmatig ingehuurd door de Bourgondische hertogen. Bovendien waren de trompetters georganiseerd in een corporatistische ambachtsgilde, die een eigen altaar, gewijd aan de Heilige Andreas,
had in de crypte van de Gentse Sint-Janskerk - nu Sint-Baafskathedraal. Dat het stadstrompetterschap van
vader op zoon werd overgedragen, zou niet uitzonderlijk zijn geweest. Hierbij zou de jonge Obrecht de muzikale praktijk van contrapuntische improvisatie op een bestaande melodie, die als cantus firmus in lange notenwaarden in één van de partijen weerklinkt, zeker onder de knie hebben gekregen. Het is in ieder geval een
compositorische techniek die in nagenoeg zijn volledige oeuvre in sterke mate aanwezig is.
Toch ging zijn loopbaan een andere richting uit. Na het behalen van een magisterium in de artes - aan welke
universiteit is niet bekend - ging hij aan de slag als `succentor' of zangmeester in diverse collegiale kerken
en kathedralen van de Lage Landen. Vermoedelijk kreeg hij zijn eerste muzieklessen dan ook in één van de
talrijke koralenscholen die de Lage Landen rijk was, mogelijk in de Gentse Sint-Veerlekerk. De kapittelkerken waren bij uitstek centra van de vocale polyfonie, waar Obrecht de leiding over de koralenschool en over
het professionele zangersensemble toevertrouwd kreeg en waarbinnen het grootste deel van zijn religieuze
werken ontstond. Hij kwam dus als het ware in een heel ander 'circuit' terecht dan zou worden verwacht
van iemand met zijn familiale achtergrond. Het was bovendien een wereldje waar musici niet meteen konden rekenen op de zekerheid van een stabiele positie en waar de mobiliteit van de zangers uiterst groot was.
Het eerste spoor van Jacobs activiteit in de Lage Landen leidt ons naar de Sint-Gertrudiskerk van Bergen
op Zoom, waar hij tussen 1480 en 1484 werkzaam was. Mogelijk was hij daarvoor reeds actief geweest in
Utrecht, daar hij in diverse betrouwbare bronnen als de muzikale leermeester van Erasmus wordt genoemd.
Helaas zijn hiervoor in de historische bronnen geen concrete aanwijzingen voorhanden. In 1484 trad Jacob
in dienst van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Cambrai. Gezien deze instelling ongetwijfeld één van
de meest prestigieuze muziekcentra van de Lage Landen was, moet dit wellicht als een stap voorwaarts in
zijn carrière worden beschouwd. Lang zou hij hier evenwel niet blijven. Reeds na enkele maanden begon
hij - overigens tot groot ongenoegen van de kanunniken - te hengelen naar een positie als zangmeester van
de Brugse Sint-Donaaskerk. Zijn wensen werden ingewilligd en hij zou er het ambt uitoefenen vanaf oktober 1485. In mei 1490 dreigde het even mis te lopen: om niet gekende redenen startte het kapittel immers
een procedure die zou leiden tot het ontslag van Obrecht. Hoewel hij de dans ontsprong, zocht Jacob korte
tijd later andermaal nieuwe horizonten op. Na het overlijden in 1491 van Jacobus Barbireau, zangmeester
van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk, kreeg hij het aanbod om hem op te volgen. Obrecht aanvaarde de positie en vestigde zich vanaf juni 1492 in de Scheldestad. In 1497 keerde hij terug naar Bergen op
Zoom, maar achttien maanden later was hij al opnieuw aan de slag in de Sint-Donaaskerk te Brugge. In 1500
nam hij er omwille van zijn slechte gezondheidstoestand ontslag en in 1501 dook hij weer op als zangmeester van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk. Die functie zou hij blijven uitoefenen tot juni 1503. Waar
hij daarna naar toe ging, blijft nog deels onduidelijk. Vast staat dat hij in oktober 1503 aan het hof van keizer Maximiliaan I in Innsbruck verbleef.
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Zoals zoveel musici in de 15de eeuw, trok Obrecht ook richting Italië. In 1487/1488, tijdens zijn eerste periode te Brugge, was hij reeds enkele maanden in Ferrara geweest. Dit gebeurde op uitdrukkelijk verzoek van
Ercole d'Este, die hem voor een tijdje mocht 'lenen' van de Brugse Sint-Donaaskerk. De toegestane zes
maanden afwezigheid werden er evenwel tien. De hertog van Ferrara moet één van de grootste bewonderaars van de componist zijn geweest, want hij bood hem in juni 1504 het aantrekkelijke ambt aan van 'mus-
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tro di cappella'. Hiermee trad Jacob in de voetsporen van Josquin Desprez die er van 1503 tot medio april
1504 actief was. Obrecht zou zijn broodheer, die in januari 1505 stierf, slechts luttele maanden overleven.
In juli van hetzelfde jaar werd hij één van de vele slachtoffers van de pestepidemie, de zo gevreesde Zwarte
Dood. Na een bewogen carrière werd Ferrara zijn laatste rustplaats, ver weg van zijn vaderland.

De Orpheushjke Jacob: Obrechts reputatie toen en nu
De loopbaan van Obrecht wordt soms, terecht, als ietwat grillig of onrustig bestempeld, niet alleen omwille van de snelle carrièrewissels, wat eigenlijk niet helemaal ongebruikelijk was in de 15de eeuw. Obrecht kon
blijkbaar niet altijd bogen op een goede reputatie en durfde wel eens dubbel spel te spelen ten aanzien van
zijn opdrachtgevers.
Wie de biografie van Jacob Obrecht leest, zal evenwel beslist getroffen zijn door de snelheid waarmee zijn
tijdgenoten het belang van zijn compositorische oeuvre onder de aandacht brachten. Dat blijkt onder meer
uit de geschriften van de beroemde en gezaghebbende muziektheoreticus Johannes Tinctoris (ca. 15351511). In het 15de-eeuwse tractaat Complexus effectuum musices gaf hij Obrecht een plaats in zijn persoonlijke 'toptien' van de belangrijkste polyfonisten, naast de Engelse componisten John Dunstable en Robert
Morton, en Franco-Vlaamse grootmeesters als Guillaume Dufay, Gilles Binchois, Antoine Busnois en
Johannes Ockeghem. Bijzonder verrassend is dat Obrecht op dat moment nog maar net de twintig gepasseerd was en blijkbaar toen al een behoorlijke bekendheid genoot. Alleen is de bron waarin Obrechts naam
werd toegevoegd enigszins 'verdacht': het betreft een compilatie van muziektracten die omstreeks 1504 in
opdracht van de abt van de Gentse Sint-Baafsabdij - in zijn geboortestad dus - werd vervaardigd.
Anderzijds is het treffend vast te stellen dat Obrechts werken snel over Europa verspreid geraakten. Zo was
reeds tijdens zijn eerste ambt als zangmeester in Bergen op Zoom één van zijn miscomposities in het bezit
van het Ferrarese hof van Ercole d'Este.
Ook diverse 16de-eeuwse theoretici bleven hem in hun lijstjes met invloedrijke componisten opnemen en
citeerden vaak uit zijn composities. De Zwitserse theoreticus Heinrich Glarean meende in 1547 dat niemand
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van Obrechts generatie hem kon overtreffen en beweerde daarenboven uit de mond van Erasmus zelf te
hebben vernomen dat 'Jacobus Obrecht Belga' de muziekleraar was geweest van de befaamde humanist.
Obrecht had ook de reputatie een snelschrijver te zijn geweest. Volgens Glarean componeerde hij ooit, tot
eenieders verbazing, een polyfone miscompositie in één nacht en onderscheidde hij zich onder meer hierin
van Josquin, die langer werkte aan zijn composities, eraan bleef sleutelen en ze minder snel vrijgaf.
De vergelijking tussen beide grootmeesters wordt ook in de 20ste-eeuwse literatuur steevast gemaakt. Vaak
viel de balans hierbij uit in het voordeel van Josquin. Het beeld van Obrecht dat lang bleef hangen, is dat
van een ietwat constructivistisch componist die als uitstekend contrapuntist vooral begaan was met oudere
compositietechnieken - zijn voorkeur voor de cantus firmus - en wiens muziek minder emotionele diepgang vertoont in vergelijking met Ockeghem en Josquin. Volgens dezelfde logica zou de muziek van
Obrecht dus minder belangrijk zijn geweest voor de generaties polyfonisten in de 16de eeuw. Inmiddels is
dat beeld bijgesteld en hebben opnamen en uitvoeringen van Obrechts werk aangetoond dat de technische
hoogstandjes die eigen zijn voor zijn compositieprocédé niet noodzakelijk relevant zijn bij de beluistering
en de esthetische waardering van zijn werken.

Obrechts oeuvre en het festivalprogramma
Tinctoris merkte tevens op dat het werk van de door hem geciteerde componisten niet alleen in kerken en
paleizen weerklonk, maar ook in de huiskamers van gewone burgers. Hiermee refereerde hij ongetwijfeld
naar de diverse muziekgenres - missen, motetten, Franse chansons en Nederlandse liederen - waarop een
componist als Obrecht zich heeft toegelegd en waarvan tijdens dit festival een representatieve staalkaart op
het programma staat, gecombineerd met werken van zijn bekendste tijd- en generatiegenoten als Antoine
Busnois (ca. 1430-1492), Heinrich Isaac (ca. 1450/55-1517), Pierre de la Rue (ca. 1452-1518), Alexander
Agricola (ca. 1445/46-1506) en uiteraard Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521). Zonder te willen ingaan op
individuele composities - dat gebeurt verder in dit festivalboek in de verschillende concerttoelichtingen willen we hier ten slotte nog het oeuvre van Obrecht in algemene termen bespreken.
Obrecht staat vooral gekend als een componist die zich toelegde op de cyclische, polyfone mis. Hij schreef
meer dan dertig miscomposities bijeen, die ongetwijfeld zijn belangrijkste bijdrage vormen tot de geschiedenis van de Franco-Vlaamse polyfonie. Doorgaans deelt men zijn misoeuvre in drie periodes in - vroege
stijl, mature stijl en late werken - al is de datering van de muziekbronnen vaak een punt van discussie. De
vroegste missen dateren reeds van zijn eerste periode als zangmeester in Bergen op Zoom. Stilistisch zijn ze
soms ietwat archaïsch en stond Obrecht nog dicht bij het oeuvre van Busnois, die hij mogelijk op verschillende tijdstippen in zijn vroege carrière heeft ontmoet, of Ockeghem. Deze laatste was ook een bron van
inspiratie voor zijn talrijke composities geschreven in zijn eerste Brugse periode, zoals de Missa de Sancto
Donatiano en de Missa de Sancto Martino, beide gecomponeerd voor de Sint-Donaaskerk in de late jaren
tachtig van de 15de eeuw. Het meesterwerk uit die periode is ongetwijfeld de Missa Salve diva parens, die
tevens in Italië verspreid geraakte. Vanaf ca. 1490 evolueerde Obrechts werk naar een nieuwere, mature stijl.
De miscomposities die worden uitgevoerd, behoren alle tot deze latere werken gecomponeerd vanaf de late
tachtiger jaren: de Missae l'Homme armé (ca. 1485-1491), Missa Fortuna desperata (ca. 1489-1493), Missa
Libenter gloriabor (ca. 1491-1493) en de Missa Maria zart (uit 1503/04).
Tijdens deze editie van Laus Polyphoniae krijgen Obrechts motetten en liederen evenwel ook grote aandacht. Het zijn twee genres waarover tot op heden veel minder bekend is en die tot op heden ook veel minder werden uitgevoerd en bestudeerd. In de meeste motetcomposities van Obrecht, meer dan dertig in totaal,
overheerst de mariale thematiek. De functie van deze werken dient ongetwijfeld te worden gesitueerd binnen
de collegiale kerken waarin hij actief was en waar dergelijke Mariamotetten in de dagelijkse lofdiensten werden uitgevoerd. Voor het Ave Regina Caelorum baseerde Obrecht zich op het gelijknamige motet van de
Engelse componist Walter Frye. Hij citeerde de tenor haast letterlijk, terwijl de superiuspartij gebaseerd is op
de bekende Maria-antifoon. In diverse motetten ging Obrecht op stilistisch vlak nog een stap verder dan in
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Kyrie uit de Missa Salve diva parens, Wenen, (5sterreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung,
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zijn missen. In het Laudes Christo redernptoris, dat in 1505 werd uitgegeven door de Venetiaanse drukker
Petrucci en wel één van Obrechts laatste werken moet zijn, toonde hij zich veel 'moderner' door het consequente gebruik van vrij en imitatief contrapunt. Eenzelfde tendens vinden we terug in Ockeghems Mariamotet
Intemerata dei mater, geschreven in 1490 en dus ook één van diens laatste composities, zijn 'magnum opus'.
Ook hier is geen spoor te bekennen van een cantus firmus. Sommigen dichten het Laudes Christo redemptoris een profetisch karakter toe omdat het imitatieve lijnenspel in functie van de structuur van de tekst werd
georganiseerd. Het was een vernieuwing die vandaag evenwel vooral wordt toegeschreven aan Obrechts generatiegenoot Josquin, die deze nieuwe schrijfwijze perfect wist te beheersen.
In zijn wereldlijke oeuvre heeft Obrecht zich, méér dan wie ook van zijn generatiegenoten, toegelegd op het
Nederlandse polyfone lied. Zonder twijfel geldt hij als één van de meest briljante pioniers van het genre. Het
is, zoals gezegd, een minder bekend repertoire, dat hier dan ook enige aandacht verdient. In totaal zijn er van
deze Vlaamse meester éénentvvintig liederen bekend, waaronder drie composities die ook aan andere componisten worden toegeschreven. Opmerkelijk is de ruime internationale verspreiding van deze liederen. Eén van
de belangrijkste bronnen is een handschrift dat bewaard wordt in het Archivo Capitular van de kathedraal van
Segovia. Het dateert van ca. 1500 en werd vermoedelijk vervaardigd aan het hof van de 'katholieke koningen'
Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië. Met niet minder dan zestien van de in totaal drieëndertig
Nederlandstalige composities is Obrecht in deze bron dé centrale figuur. Vele werken zijn unica en dus in geen
enkele andere bron overgeleverd. Wellicht bereikten deze composities het Spaanse hof via Ferrara.
De aanwezigheid van Obrecht, en van talrijke andere Franco-Vlaamse componisten, in Italië, verklaart ook
het groot aantal Italiaanse bronnen waarin zijn Nederlandse liederen zijn opgenomen, onder meer in diverse Florentijnse manuscripten en in de eerste muziekdrukken die Ottaviano dei Petrucci vanaf de vroege
16de eeuw op de markt bracht. Enigszins problematisch is het feit dat in vele gevallen slechts een incipit of
enkel de eerste regel van de liedtekst voorhanden is; doorgaans ontbreken de volledige teksten. In sommige gevallen kon de vocale versie wel gereconstrueerd worden aan de hand van concordante bronnen.
Toch blijkt het veelal om instrumentale versies te gaan van de oorspronkelijke liederen. Dat was overigens
een courante praktijk waarvoor archivalische bronnen talrijke aanwijzingen bevatten. Aan het Ferrarese hof
bijvoorbeeld waren er, naast de Vlaamse en Franse zangers, veel Italiaanse en Duitse instrumentalisten,
vooral blazers, actief. Hierdoor ontstond er een unieke wisselwerking tussen de vocale en instrumentale tradities. En de Venetiaanse trompetter Giovanni Alvise schreef in 1495 een brief aan Francesco Gonzaga, de
hertog van Mantua, waarin hij meldde werken van Obrecht te hebben bewerkt voor vijf of zes blazers.
Het was bovenal een gebruik waarmee Obrecht zelf, als zoon van een Gentse stadstrompetter, ongetwijfeld
zeer goed vertrouwd was. Deze musici voerden niet alleen vocale werken instrumentaal uit, maar improviseerden evenzeer op bestaande melodieën, die als cantus-firmus-tenores het fundament van een compositie
vormden. Obrecht vertrok dan ook vaak vanuit dit muzikale compositieprocédé. Sommige liederen en
chansons zijn op stilistisch vlak hun tijd vóór en vertonen reeds enkele kenmerken van het latere Parijse
chanson. Het zijn vaak spitsvondige, frisse en ongecompliceerde werkjes gekenmerkt door spaarzaam
gebruik van imitatief contrapunt, waarbij homofone en declamatorische passages gecombineerd worden
met een eenvoudige harmonische taal.
Allicht zijn Obrechts Nederlandstalige liederen ontstaan toen hij actief was in de Lage Landen. Stuk voor
stuk waren het bruisende steden, waar het gonsde van de activiteit en waar de stedelijke en burgerlijke
muziekcultuur bij uitstek tot ontplooiing kwam. Een deel van de liederen was mogelijk bestemd voor
refreinfeesten, toneelopvoeringen, zinnenspelen en liederenwedstrijden die door de vele rederijkerskamers
werden georganiseerd. De koralen van de Brugse Sint-Donaaskerk waren hierbij onder Obrechts voorganger, Alianus De Groote, zelfs zeer actief betrokken.
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Traditioneel was natuurlijk het Frans de taal bij uitstek van het wereldlijke meerstemmige repertoire. Het
hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat ook Obrecht zich hierop heeft toegelegd, al zijn hier
slechts een zevental werken bewaard gebleven.
Het moge duidelijk zijn dat Obrechts boeiende carrière en uitzonderlijk rijke werk het ideale vertrekpunt
vormt voor dit festival. Aan de musici en het publiek om Obrecht een plaats te geven waar hij recht op heeft.

Bruno Bouckaert is Postdoctoraal onderzoeker FWO—Vlaanderen (KU.Leuven, Alamire Foundation).
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Ensemble in residence: Capilla Flamenca

Het vocaal-instrumentaal ensemble Capilla Flamenca ontleent zijn naam aan de voormalige hofkapel van keizer
Karel V. Toen deze vorst in 1517 de Lage Landen verliet, nam hij zijn beste musici mee om hem als 'levende polyfonie' naar Spanje te vergezellen. De huidige Capilla Flamenca rekruteert zijn musici eveneens uit Vlaanderen om
zo het timbre van de schitterende muziek uit de 15de en 16de eeuw in volle 'authenticiteit' te laten weerklinken.
Dankzij een continue herbronning, die zich inspireert op het historisch model, en de samenwerking met
vooraanstaande musicologen, brengt het ensemble unieke programma's met een grensoverschrijdende
dimensie. Bovendien nemen de concerten door het samenspel van muziek, dans en theater een bijzondere
plaats in het actuele cultuurlandschap in.
De kern van de Capilla Flamenca bestaat uit vier zangers: contratenor Marnix De Cat, tenor Jan Caals, bariton
Lieven Termont en bas Dirk Snellings. Dit kwartet wordt aangevuld met meerdere zangers, een alta capella (blaasinstrumenten), een bassa capella (snaarinstrumenten) of een orgel, naargelang de noden van het repertoire.
De Capilla Flamenca gaf reeds talrijke concerten in België en in heel Europa, maar ook in Canada, de
Verenigde Staten, Hongkong, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. In september 2003 heeft het ensemble, zowel
voor zijn artistieke als voor zijn musicologisch onderbouwde kwaliteiten, de prestigieuze Premio
Internazionale 11 Filarmonico gewonnen, een prijs die voorheen artiesten als Pierre Boulez, Gustav
Leonhardt, Olivier Messiaen, John Eliot Gardiner en Zubin Mehta te beurt viel.
Verder heeft het ensemble een hele reeks cd's op zijn naam staan die belangrijke onderscheidingen kregen,
waaronder twee Ceciliaprijzen van de Belgische muziekpers, de Klara-muziekprijs, 10 van Crescendo, een
Prelude Classical Award, tweemaal 10 van Répertoire, tweemaal een Prix Choc en vijf Diapasons d'Or.
Kortom, de Capilla Flamenca is momenteel een van de topensembles in de wereld van de oude muziek.
Hun meest recente opname, Jacob Obrecht: chansons, songs, motets werd gerealiseerd samen met het
Amerikaans `speelmannen'-ensemble Piffaro.
www.capilla.be

Capilla Flamenca: v.l.n.r. Jan Caals, Lieven Termont, Marnix De Cat en Dirk Snellings.
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Interview met artist in residence Dirk Snellings,
artistiek leider van Capilla Flamenca
Diederik Verstraete

Het levensverhaal van Jacobus Obrecht is op z'n zachtst gezegd slechts schetsmatig overgeleverd. In
zekere zin kon zijn levensloop en zijn carrière ook model staan voor veel musici uit die tijd. Wat weten
we eigenlijk over Obrecht?
Het levensverhaal van Obrecht is tegelijk typisch en uitzonderlijk. Typisch omdat hij als iemand met veel
talent zeer snel diverse goede en boeiende posities wist te verwerven in onze contreien, in Antwerpen,
Bergen op Zoom, Brugge. Uitzonderlijk is dan weer dat we met zekerheid weten dat Obrecht uit een muzikale familie kwam. Zijn vader was een belangrijke trompettist van de stad Gent en de jonge Obrecht heeft
de muzikale taal ongetwijfeld met de paplepel mee naar binnen gekregen. Als je als heel klein kind dag in
dag uit met de muziektaal geconfronteerd wordt, en je leert vanaf pakweg je zesde jaar ook de grammatica
wat beter kennen, dan wordt die taal je zodanig eigen dat je er probleemloos je weg in vindt en er mee kan
gaan spelen. Ik vind dat je dat vooral heel mooi ziet bij Obrecht: hij beschikte over een ongelofelijke spontaniteit bij het componeren. Wanneer hij een mis baseerde op een cantus firmus, een bestaand liedje of een
gregoriaanse melodie, moest hij daar niet eindeloos over nadenken, dat kwam bijna vanzelf. Hij paste met
het grootste gemak allerlei eigentijdse procédés toe op die cantus firmus, zoals het proportioneel langer of
korten maken van de notenwaarden.
Obrecht als virtuoos goochelaar met diverse ingewikkelde compositorische technieken dus. Toch
maakte hij ook een opvallende evolutie als componist mee, niet?
Obrecht maakte duidelijk deel uit van een algemene evolutie in het denken over muziek die zich aan het
einde van de 15de eeuw voltrok. In eerste instantie, zeg maar in het laat-middeleeuwse denkpatroon over
muziek, diende het contrapunt in de verschillende stemmen zuiver als omspeling van de onveranderlijke
cantus firmus. Naarmate de 15de eeuw ten einde liep, zie je dat de cantus firmus zijn invloed liet gelden op
de andere stemmen, en er een veel grotere melodische en motivische interactie ontstond tussen alle partijen
in het polyfone weefsel. Josquin Desprez zou dat proces nog verder doordenken dan Obrecht, maar het zou
volkomen fout zijn te stellen dat Josquin de revolutionair en Obrecht de reactionair was. Obrecht was ook
geheel mee met de nieuwste tendenzen en ging op vaak heel ludieke, heel dankbare wijze de motieven van
de cantus firmus in de andere partijen verwerken.
Obrecht staat vooral 'bekend' - als we dat woord al mogen gebruiken — voor zijn grote polyfone miszettingen. Kiest de Capilla Flamenca tijdens Laus Polyphoniae bewust voor Obrechts andere gelaat?
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Obrechts dertigtal missen zijn inderdaad het minst onbekende deel van zijn oeuvre. Maar we hebben er heel
bewust voor gekozen om nu eens de andere aspecten te belichten. Zo liet hij een aantal motetten na die ook
elk op zich een bijzonder karakter bezitten. Sommige situeren zich nog in de melismatische stijl van de
Franco-Vlaamse polyfonie, andere zijn dan weer bijzonder door hun strikt syllabische stijl. In Laudate
Dominum bijvoorbeeld krijgt elke lettergreep welgeteld één noot. Dit motet werd dan ook vaak geciteerd
in die tijd als een model voor die syllabische schrijfwijze, maar ook als een model van tekstzetting én van
tekstuitbeelding. Het zou al te gek zijn te beweren dat Obrecht niet gevoelig was voor de betekenis van de
teksten die hij op muziek zette: hij wist steeds heel goed waar het over ging. Meest boeiend is dat op deze
manier er een meer verscheiden beeld van Obrecht duidelijk wordt: als iemand die op het grensvlak woonde tussen de Romaanse en de Germaanse cultuur, als iemand die zich door beide culturen in gelijke mate

heeft laten beïnvloeden. In zijn wereldlijke liederen bijvoorbeeld vind je zowel voorbeelden terug van sterk
syllabische, bijna gedeclameerde zettingen, die lijken te verwijzen naar het niet onbelangrijke repertoire van
het eenstemmige Duitse lied, als van sterk op Bourgondische leest geschoeide, melismatische, fraai uitgewerkte chansons zoals Fors seulement bijvoorbeeld.
Opnieuw lijkt het wel alsof Obrecht iemand was die op verschillende tradities steunde, als een figuur
die bruggen slaat tussen diverse denk- en compositiepatronen?
Vooral in zijn grotere werken op Latijnse tekst zie je hem echt nog als een late middeleeuwer denken. Kijk
maar eens naar het motet Beata es Maria: daar is Obrecht vooral bezig om twee, drie, zelfs vier verschillende fragmenten uit het gregoriaans met elkaar te vermengen. Dat is een uiting van die typisch middeleeuwse complexiteit, die op zich weer het gevolg was van een breder esthetisch kader. De muziek diende in deze
optiek vooral om de veelheid van de schepping weer te geven: de componist als medium bijna tussen de
hemelse klanken en de gewone sterveling. Ik denk dat je als luisteraar dergelijk geconcipieerde muziek ook
zonder al te veel na te denken op je af moet laten komen, je best gewoon laat onderdompelen in de veelheid
aan klanken en complexe technieken die op je afgevuurd worden. Dat is één aspect van Obrechts cultureel
denken. Tegelijkertijd toonde Obrecht ook duidelijk interesse voor de ideeën van het humanisme. We
mogen niet vergeten dat hij effectief naar Italië is geweest en er aan het uitermate belangrijke hof van de
familie d'Este in Ferrara heeft gewerkt, zij het helemaal op het einde van zijn leven. Voor het humanisme
stond de mens als ik-figuur centraal: de mens hoefde niet alleen te vertalen wat er hem van boven af werd
opgedragen, hij werd ook geacht om naar de medemens toe iets te vertellen. In heel wat van zijn liederen,
maar ook in zijn Magnificat bijvoorbeeld, streefde Obrecht er duidelijk naar de betekenis van de tekst zo
klaar en helder mogelijk uit de doeken te doen. Hij bevond zich duidelijk op de wip tussen een middeleeuws
geïnspireerde manier van denken over muziek en de echte Renaissance, niet verwondelijk ook gezien hij in
1505, net op dat scharniermoment in de evolutie van de muziek, overleed. De middeleeuwse, gotische traditie met zijn bijna barokke gestiek en complexiteit werd uitgeklaard onder invloed van de humanisten, die
probeerden alles zo klaar en helder mogelijk uit te leggen: dat is wellicht het meest opmerkelijke aan de
muziek en de figuur van Obrecht — al is Obrecht te jong gestorven om deze veranderingen ten volle door
te voeren. Josquin is veel verder gegaan in het uitklaren van de compositorische complexiteit maar het zou
eigenlijk fout zijn te stellen dat Josquin de grote vernieuwer was. Josquin is voor mij veeleer iemand die de
al op gang zijnde vernieuwing heeft verdergezet; zelfs al heel vroeg in de 15de eeuw waren er componisten
zoals Ciconia die onwaarschijnlijk tekstgebonden durfden denken.
Kwam dat nieuwe denken over muziek alleen uit Italië? Of was het iets wat ook hier in de Lage Landen
al leefde toen Obrecht hier nog werkzaam was?
Twee zaken zijn hierbij van belang. Ten eerste mogen we niet vergeten dat iemand als Erasmus bijna een
tijdgenoot van Obrecht was. Ten tweede valt het me telkens opnieuw op hoe snel informatie zich ook in de
15de en 16de eeuw over heel Europa verspreid heeft, vooral vanuit een specifiek cultureel erfgoed. Het is
onwaarschijnlijk hoe snel de culturele upper-class inspeelde op de meest recente ontwikkelingen, hoe men
mee wilde zijn met de vernieuwing. Natuurlijk werd het humanisme vooral in Italië ten zeerste gecultiveerd
omdat ze bij wijze van spreken bovenop de restanten van de klassieke oudheid zaten. Maar voortdurend
waren er bewegingen, noorderlingen die om welke reden ook naar het zuiden gingen en met de meest recente zaken op cultureel en muzikaal vlak in hun bagage terugkeerden. We mogen ook niet vergeten dat veel
basisideeën van het humanisme feitelijk in de late 14de eeuw reeds vanuit Engeland naar Italië zijn geëxporteerd, en dat ook de allereerste Europese universiteiten, zoals ook Leuven, een niet te onderschatten rol in
dit proces van verspreiding van nieuw gedachtengoed hebben gespeeld. Onze hele westerse cultuur en
samenleving geraakte in de loop van de 15de eeuw steeds meer doordrongen door de ideeën van het humanisme, niet alleen op muzikaal vlak, maar ook en in eerste instantie wellicht in de literatuur en de beeldende kunsten.
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Niemand minder dan Johannes Tinctoris roemde Obrecht en plaatste hem zonder blikken of blozen
tussen de belangrijkste componisten uit het einde van de 15de eeuw. Toch wordt hij nu zelden in één
adem genoemd met Ockeghem of Josquin. Hoe komt het dat we nu een inhaalbeweging dienen uit te
voeren voor iemand die tijdens zijn leven als een van de leidende muzikale figuren werd beschouwd?
Obrecht stond niet echt in de schijnwerpers als de grote vernieuwer. Tinctoris heeft Obrecht zeker geprezen omdat hij in hem een vakman zag met leuke, goede ideeën. Een man die erin slaagde om in zijn Regina
caeli, een heel kort stuk, een synthese te maken van alle bestaande ritmische proporties, waarbij hij teruggreep naar tradities uit de 15de en zelfs 14de eeuw. Dat hij niet zo is opgevallen als Ockeghem heeft er wellicht mee te maken dat hij minder expliciet uitpakte met de virtuositeit waarmee hij contrapuntisch te werk
is gegaan. De extreme technische hoogstandjes die we bij Ockeghem vinden, zoals een mis die je in het om
het even welke modus kan zingen, daarin is Obrecht nooit echt geïnteresseerd geweest. Obrechts missen
zijn vakkundig goed gemaakt, maar lopen niet zo direct te koop met de meest uitzonderlijke procédés zoals
we die wel bij Ockeghem terugvinden. Obrecht was ook een relatief lokale figuur, die voor het grote deel
van zijn leven in de Nederlanden actief was. De belangstelling voor Josquin in de 20ste eeuw is dan weer te
verklaren door diens grote bekommernis om de taal en de tekst, iets wat dicht aanleunt bij de algemene interesse van de moderne mens in wat begrijpelijk is, wat duidelijk kan worden gemaakt. Obrecht valt een beetje tussen twee stoelen wat dat betreft, maar hij was wel een exponent van het dagelijkse muziekleven uit het
einde van de 15de eeuw, iemand die vooral midden in de praktijk stond en niet zo sterk bezig was met het
conceptueel uitdenken van allerlei bijzondere hoogstandjes. Juist daarom is zijn muziek zo dankbaar en
aangenaam om te zingen: je merkt als uitvoerder voortdurend dat hij op een heel natuurlijke manier omging
met het contrapunt, soms bijna improvisatorisch, maar steeds perfect geënt op de mogelijkheden van de
menselijke stem of van de instrumenten waarvoor hij schreef.

Dit artikel verschijnt in gewijzigde vorm ook in De Standaard.
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RANDACTIVITEITEN

Educatieve activiteiten in samenwerking met Musica
Interview Capilla Flamenca door Werner Trio
Na het Huelgas Ensemble en Anima Eterna kunnen we opnieuw een ensemble van eigen bodem voorstellen. De Capilla Flamenca is dit jaar Ensemble in Residence. Het ensemble heeft zich tot doel gesteld uitsluitend het polyfone repertoire uit de Middeleeuwen en de Renaissance voor een breed publiek te brengen. De
groep durft daarbij ook de confrontatie aan te gaan met de hedendaagse cultuur om zo tot 'originele' producties te komen. Gastheer Werner Trio praat met de Capilla Flamenca-musici over de beleving van polyfonie, de interdisciplinaire aanpak van muzikaal erfgoed en de democratische musiceerpraktijk.
Zondag, 21 augustus 2005
interview: 13.30 tot 14.45 uur — Kloosterzaal, Elzenveld

Lezing Jacob Obrecht door Eric Jas, Universiteit Utrecht
De polyfonist Jacob Obrecht wordt in deze lezing helemaal doorgelicht. Aan de hand van woord, klank en
beeld schetst Eric Jas een biografie van Obrecht. Eric Jas is als docent-onderzoeker verbonden aan de opleiding Muziekwetenschap van de universiteit Utrecht. Hij geeft in deze lezing een antwoord op de vragen:
Wie was Obrecht als persoon en in welke tijd leefde hij? Wat is er typisch aan zijn composities, in welke zin
was hij vernieuwend? Een must voor kenners en liefhebbers.
Maandag, 22 augustus 2005
lezing (voertaal Nederlands): 16.00 tot 18.00 uur - Augustzjnertheater

Rondetafelgesprekken met Lut Van der Eycken
Niet alle rondetafelgesprekken zijn het eindpunt van een festivaldag. Soms vormt het gesprek een brug tussen het avondconcert en de nocturne. Een mooie kans om een aantal mensen samen te brengen of met een
gast door te praten. Bij een glaasje kijken we terug en blikken we vooruit naar wat nog komt. Moderator
Lut Van der Eycken ontvangt in het Augustijnertheater vijf avonden lang gasten die op allerlei manieren bij
het festival betrokken zijn.
Zondag, 21 augustus 2005
Maandag, 22 augustus 2005
Dinsdag, 23 augustus 2005
Vrijdag, 26 augustus 2005
Zaterdag, 27 augustus 2005

Edward Wickham
János Bali, Jan Michiels
Dirk Snellings
Andrew Kirkman, Sebastiaan van Steenberge,
Liesbet Vereertbrugghen
Paolo da Col

aanvang: 21.30 á 22.00 uur — Augustzjnertheater
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Inleidingen voor de avondconcerten in het Muziekcentrum Augustinus
Een keur aan musicologen en musici verzorgt dit jaar de concertinleidingen. Sommige ensembles laten zich
bijstaan door musicologen om hun programma's uit te diepen of lichten zelf hun concert toe. In beide gevallen is het interessant om deze mensen aan het woord te laten. Deze inleidingen in de Winterkapel van
Augustinus zijn enkel toegankelijk op vertoon van uw concertticket.
Zaterdag, 20 augustus 2005
Zondag, 21 augustus 2005

Maandag, 22 augustus 2005

Dinsdag, 23 augustus 2005
Woensdag, 24 augustus 2005

Donderdag, 25 augustus 2005
Vrijdag, 26 augustus 2005
Zaterdag, 27 augustus 2005
Zondag, 28 augustus 2005

Eugeen Schreurs
Jacob Obrecht, Jeroen Bosch en de Tuin der lusten in muziek en beeld
Edward Wickham
Obrecht in confrontatie met de polyfonisten uit Tinctoris 'toptien'
(voertaal Engels)
János Bali
Missa Maria zart en een hedendaags vocaal-instrumentaal eerbetoon
aan Jacob Obrecht (voertaal Engels)
Eugeen Schreurs
L'Homme armé als cantus firmus van een reeks meerstemmige missen
Wim Becu
Fortuna Desperata, een populair lied als draaiend rad voor nieuwe
composities
Paul Van Nevel
De invloed van de collega's van Jacob Obrecht
Andrew Kirkman
Jacob Obrecht omringd door heiligen (voertaal Engels)
Katelijne Schiltz
Fortuna Desperata ook als model voor een hele mis
Katelijne Schiltz
Missae Potpourri: twee missen van Obrecht samengesteld uit meer dan
twintig populaire liederen

aanvang: 19.15 uur — Winterkapel Augustinus

Workshop 'Jacob Obrecht' door Dirk Snellings, Marnix De Cat en Lieven Termont
zie pag. 95

Workshop 'Heinrich Isaac en de alternatim-mis' door Stratton Bull en Ludy Vrijdag
zie pag. 173

Red Shoes: muziek- en danstheatervoorstelling door jongeren van 12 tot 20 jaar
zie pag. 177
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Internationaal colloquium over Jacob Obrecht
in samenwerking met de Alamire Foundation
Al meer dan tien jaar organiseert de Alamire Foundation, internationaal centrum voor de studie van de
muziek in de Lage Landen (Katholieke Universiteit Leuven, afdeling Musicologie), jaarlijks een internationaal colloquium. Daarmee wil men enerzijds het internationale onderzoek naar het Vlaamse muziekleven
mee sturen en coördineren en anderzijds een continue dialoog onderhouden met vorsers en musici wereldwijd. Bij deze colloquia staat telkens een welomschreven aspect centraal, hetzij een componist (zoals
Giaches de Wert in 1996 of Philippus de Monte in 2003), hetzij een meer thematisch gegeven (zoals in 1999
het unieke Bourgondisch-Habsburgse corpus van muziekhandschriften, vervaardigd in het atelier van de
muziekkopiist Petrus Alamire).
Naar aanleiding van de vijfhonderdjarige herdenking van het overlijden van de Gentse componist Jacob
Obrecht organiseert de Alamire Foundation een driedaags internationaal colloquium. Daar worden de
nieuwste musicologische onderzoeksresultaten met betrekking tot het leven en het werk van de componist
voorgesteld. Aan bod komen onder meer stilistische analyses en interpretaties van Obrechts composities,
nieuwe biografische inzichten, de receptiegeschiedenis van zijn compositorisch oeuvre en de relatie met zijn
tijdgenoot-componisten, alsook de bronnen waarin zijn werken zijn overgeleverd. De resultaten van dit
congres zullen gepubliceerd worden in de reeks Yearbooks of the Alamire Foundation (2007).
Voor deelname aan het colloquium is inschrijven noodzakelijk.

Wetenschappelijk comité
Bruno Bouckaert, Katholieke Universiteit Leuven, BE voorzitter
Ignace Bossuyt, Katholieke Universiteit Leuven, BE
David Fallows, University of Manchester, UK
Fabrice Fitch, University of Durham, UK
Thomas Schmidt-Beste, University of Wales, UK
Eugeen Schreurs, Resonant - Centrum voor Vlaams muzikaal Erfgoed, BE
Henri Vanhulst, Université libre de Bruxelles, BE
Rob Wegman, Princeton University, VS
Inschrijvingen en informatie
Alamire Foundation
Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen
K.U. Leuven, afdeling musicologie
Parijsstraat 72B, 3000 Leuven
tel.: +32 16 32 99 61
fax.: +32 16 32 99 53
alamire.foundation@arts.kuleuven.be
www.arts.kuleuven.be/alamire
Vrijdag, 26 augustus 2005
Zaterdag, 27 augustus 2005
Zondag, 28 augustus 2005
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congres: van 9.30 tot 12.20 uur & van 15.00 tot 18.00 uur - Van Laerzaal, Elzenveld
congres: van 9.30 tot 11.45 uur 6- van 15.00 tot 18.00 uur - Van Laerzaal, Elzenveld
congres: van 9.30 tot 12.30 uur - Van Laerzaal, Elzenveld

In samenwerking met Festival van Vlaanderen-Antwerpen, Katholiek Universiteit Leuven — afdeling Musicologie, Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek Vlaanderen, Resonant — Centrum voor Vlaams Muzikaal Erfgoed

Festivalcafé

Liesbeth Van Wijnzaal
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
21 — 28 augustus
11.00 — 17.00 uur
Toegang gratis
Festivalgangers en muzikanten hebben steevast een trefpunt nodig. Om de inwendige mens te versterken of
om gewoon wat bij te praten. Vandaar dat u ook dit jaar weer terechtkan in het Festivalcafé in de mooie
Zuster Van Wijnzaal, die leidt naar de kloostertuinen van het Elzenveld. Mark Sound heeft er zich alvast
geïnstalleerd met zijn interessante collectie cd's oude muziek waartussen u vooral opnamen van de aantredende artiesten zult vinden.

Potaardestraat 4
1950 Kraainem
tel: 02/731.63.62

marksound@skynet.be

Wolstraat 6
2000 Antwerpen
tel: 03/233.64.03

CD & DVD speciaalzaak: klassiek & jazz
Het hele jaar door vindt u duizenden CD's terug in onze winkels.
Wat we niet op voorraad hebben, bestellen we graag voor u en, indien gewenst,
bezorgen we uw bestelling per post.
Openingsuren van dinsdag tot zaterdag
Kraainem
Antwerpen
10h00 - 13h00
10h30 - 13h30
14h00 - 18h30
14h00 - 18h30
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RENAULT AUTONIOBIELONTINERPER

Espace
De referentie in het segment
van de monovolu mes.

Iedereen is het er roerend over eens dat Espace de referentie is in het segment van de
monovolumes. Deze uitzonderlijke wagen is nagenoeg onbeperkt moduleerbaar en het is zalig
om ermee te reizen dankzij het grootste open dak ooit Espace hoort duidelijk thuis in het
topsegment en biedt de bestuurder en de inzittenden de ware luxe van gedeeld plezier.

Espace: de festival-shuttle
RENAULT ANTWERPEN

RENAULT DEURNE

Tunnelplaats 5 I 2000 ANTWERPEN
Tel.: 03/205.99.00

Boekenberglei 1-31 I 2100 DEURNE
Tel.: 03/320.89.99

Penzine ,
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CONCERTEN

,
II

Capilla Flamenca,
Piffaro & Walter Verdin
Dirk Snellings

artistiek concept & algemene leiding

Capilla Flamenca
Marnix De Gat
Jan Caals
Lieven Termont
Dirk Snellings
Jan Van Outryve
Liam Fennelly
Thomas Baeté
Piet Strijckers

contratenor, percussie & soundscapes
tenor
bariton
bas
luit
viola da gamba
viola da gamba
viola da gamba & bewerking dansen

Piffaro
Debra Nagy
Greg Ingles
Joan Kimball
Bob Wiemken
Tom Zajac

blokfluit & schalmei
trombone
blokfluit, schalmei, doedelzak & codirectie
blokfluit, schalmei, slagwerk & codirectie
blokfluit, trombone & doedelzak

Videoprojecties
Walter Verdin
Kevin Strauwen
Koen Bauwens
Fran Devos

videoconcept & -realisatie
technisch & artistiek assistent
technische productieleiding
productieleiding

Zaterdag, 20 augustus 2005
inleiding: 19.15 uur —Winterkapel Augustinus
concert 1: 20.00 uur — Augustinus
concert 2: 22.00 uur — Augustinus
Een coproductie met het Concertgebouw Brugge en Corban
Met de steun van de Nationale Loterij
Met dank aan de Brugse Musea, de Vrienden van de Brugse Musea en Paul Vandenbroeck
Met de steun van

hifinesse
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PROGRAMMA

Jacob Obrecht (1457/8-1505) /
Marnix de Cat (bewerking)
Ave Mans stella
Jacob Obrecht
Ave Regina Caelorum

Anoniem
Dit le burguygnon
Anoniem / Piet Stryckers (bewerking)
La franchoise nouvelle
Anoniem
Tandernaken

Marco Dall'Aquila (ca. 1480-na 1538)
Recercar

Jacob Obrecht
Rompeltier

Jacob Obrecht
Fors seulement
Tekstloos 1
Beata es Maria

Jacob Obrecht / Piffaro (bewerking)
Tant que notre argent durra

Luys Milán (ca. 1500-na 1560)
La Spagna
Hans Neusidler (ca. 1508-1563)
Tandernaken
Jacob Obrecht
Tekstloos 4
Weet ghij wat mijnder jonge herten deert
Tsat een cleyn meiskin al up een blocskin
Als al de weerelt in vruechden leeft
Ic weinsche alle scoene vrauwen eere
Wat willen wij metten budel spelen
Tmeiskin was jonck
Waer sij di Han?
Meiskin es u cutkin ru?
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Jacob Obrecht
Tekstloos 3
Marion la doulce
Jacob Obrecht / Marnix De Cat (bewerking)
Benedicamus

Eden, het polyfone paradijs van Jacob Obrecht
en Jeroen Bosch
Een videoconcert door Capilla Flamenca, Piffaro en Walter Verdin
Dirk Snellings, Paul Vandenbroeck & Walter Verdin

Eden, de muziek
Jacob Obrecht liet enerzijds een omvangrijk repertoire na van verheven 'hemelse' muziek - motetten en
missen - vanuit zijn functie als kapelmeester aan de verschillende indrukwekkende kapittelkerken van
Brugge, Bergen op Zoom of Antwerpen. Anderzijds verwijzen de Nederlandstalige titels van Obrechts
polyfone liederen naar een hele waaier van burgerlijke en volkse taferelen, die nauw aansluiten bij de activiteiten van de rederijkers in bovengenoemde steden. Na een intense zoektocht bleven de meeste teksten
van deze liederen tot op vandaag onbekend of onvolledig. Om de leefwereld achter deze verhalen beter te
leren kennen, zijn we aangewezen op andere liedboeken uit de Zuidelijke Nederlanden uit de late 15de en
de vroege 16de eeuw, zoals het wat jongere Antwerps Liedboek. In deze burger- of volksmuziek verwijzen
de vaak erotische teksten naar de 'lagere of helse' lusten en verlangens van de mens, waarin ook thema's als
geldverkwisting, dronkenschap, brassende muzikanten en zottelieden aan bod komen. Vanuit de muziek
zelf is het niet helemaal duidelijk of Obrecht met deze laatste thema's sympathiseerde of dat hij hier als
moralist deze lieden met de vinger wees. Hoe het ook zij, met deze `musica divina' en de `musica diabolica'
leidt de Capilla Flamenca de toeschouwer binnen in de vele facetten van die andere wereld: het 'polyfone
paradijs'.

Bosch' verlossing van de wereld
"Met geniale vindingrijkheid schilderde Jeroen Bosch - want dat was zijn zelfgekozen kunstenaarsnaam —
een zeer uitgebreide visie op mens, samenleving en wereld. Microkosmos en macrokosmos, die volgens
oude overtuigingen op analoge wijze waren opgebouwd, zijn het onderwerp van Bosch' onderzoekende
geest. Deze intellectuele dimensie - we gaan hier nog voorbij aan Bosch' onwaarschijnlijke picturale kunnen - vond men bij niet één andere kunstenaar van zijn tijd ten noorden van de Alpen. Een kunstenaar was
in die tijd een ambachtsman en werd geacht opdrachten uit te voeren. Verwacht werd vooral: een heldere,
'mooie' uitbeelding van een algemeen gedeelde geloofsovertuiging. Bosch heeft ook hieraan beantwoord.
Van hem kennen we een zestal religieuze werken met schenkersportretten. Maar de meester zette zelfs de
geijkte religieuze thema's naar zijn hand. In hoeverre hij dat deed, wordt pas duidelijk door deze panelen te
confronteren met zijn andere scheppingen: moraliserende allegorieën over de loop van de wereld en de aard
van de mens, en zuiver profane werken". "Volgens Paul Vandenbroeck is het hele oeuvre van Bosch doortrokken van eenzelfde geest: de kosmos
wemelt van duivels, de natuur is dooraderd met een onbeheersbare seksualiteit, de mensheid bestaat uit zotten en zondaars, de heiligen, ja Christus zelf, worden onophoudelijk belaagd en getreiterd. De kans op verlossing is miniem, maar aanwezig. Om dat doel te bereiken ontwierp Bosch een gedragsmodel dat deels religieus geïnspireerd was, deels terugging op volkse overlevingsstrategieën, deels aansloot bij de door de vroege humanisten heropgenomen antieke stoïcijnse leer. Tot dit model behoorde een heel waarden- en normenstelsel, dat voor Bosch een leidraad was om "door de wereld te geraken". Want het gevaar was dubbel: niet
alleen werd het zielenheil voortdurend in gevaar gebracht, ook binnen de samenleving werd het individu
van alle kanten belaagd. Daarom moest de mens zich teweerstellen: door het geloof, door een morele stel-
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lingname en door voorzichtigheid, en - wanneer het niet anders kon - incasseringsvermogen. Om dit alles
duidelijk te maken moest Bosch een grotendeels nieuwe beeldtaal ontwikkelen, of bijna uit de grond stampen. En deze grond was het rijke arsenaal van de volkscultuur. Niet dat de kunstenaar een volksvriend was,
maar de nieuwe ideologie van de stedelijke burgerij uit de Nederlanden kon niet vanuit een vacuüm vorm
krijgen. De stedelijke elite ontwierp haar eigen kijk op mens en wereld door zich in een lang en woelig proces van haar wortels los te snijden. Want ook deze elite was doorheen generaties gegroeid uit een samenraapsel van migranten uit het platteland. Maar deze vrijwillige culturele ontworteling kon nooit volledig
zijn: Bosch en zijn literaire tegenhangers bleven onbewust schatplichtig aan stijlmiddelen uit de door hen
zo kritisch bejegende humus van de volkscultuur. Daarin ligt het duistere en raadselachtige van Bosch' beeldenwereld: zij was bestemd voor de burgerij en - zeker vanaf circa 1500 - de adel, maar putte inspiratie uit
een volkse wereld: een wereld die de middelen niet had en wellicht het verlangen niet kende om zich schilderkunstig uit te drukken.
Bosch was een kunstenaar — en dat maakte hem zo uitzonderlijk in zijn tijd, en zo 'hedendaags' — die via
zijn werk zijn kijk op mens, natuur en samenleving tot uiting bracht. De inhoud van deze visie was lang niet
uitzonderlijk in zijn tijd; wel uitzonderlijk was de wijze waarop hij deze kijk artistiek gestalte gaf.

Eden, de beelden
Aangezien het drieluik De Tuin der Lusten van Jeroen Bosch ons dezelfde thema's toont, werd dit werk als
uitgangspunt gekozen voor de videoprojecties bij de muziek.
Daarom werd ook gekozen voor de titel Eden voor de gehele productie.
De interpretatie van Bosch' De Tuin der Lusten blijft onder kunsthistorici een onderwerp van grote
meningsverschillen: is het een afbeelding van het paradijs of van de ontucht? We citeren Paul Vandenbroeck:
"Voor beide, logischerwijze elkaar uitsluitende, interpretaties is wat te zeggen. Is Bosch' wonderlijke voorstelling zelf onoplosbaar dubbelzinnig?" De beeldprojecties hebben niet de pretentie deze vragen op te lossen, maar zullen de beelden van Bosch op allerlei wijzen aanpassen aan de technologie van onze tijd: door
ze te filmen, te transformeren, te versnijden, uit te vergroten en te combineren met live beelden en met de
hedendaagse beeldcultuur, waarin we ontegensprekelijk dezelfde thema's terugvinden.
Niet alleen komen het werk van Bosch en Obrecht samen in dit videoconcert, in de videoprojecties versmelten de beelden van vroeger onvermijdelijk met de beelden van nu.
" Citaten uit toespraak Paul Vandenbroeck
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AVE REGINA CAELORUM
Ave Regina Caelorum,
mater regis angelorum,
Maria flos virginum,
velut rosa vel lilium.

Gegroet, koningin van de hemel,
moeder van de vorst der engelen,
Maria, bloem der maagden,
als een roos en als een lelie.

Funde preces ad Filium,
pro salute fidelium,
Maria, flos virginum,
velut rosa vel lilium.

Richt uw beden tot uw zoon,
voor het heil van wie geloven,
Maria, bloem der maagden,
als een roos en als een lelie.

FORS SEULEMENT
Fors seulement
l'attente que je meure,
en mon las cueur
nul espoir ne demeure,
car mon maleur
si tresfort me tourmente
qu'il n'est douleur
que pour vous je ne sente,
pource que suis
de vous perdre bien seure.

Behalve alleen nog
het uitzicht van te sterven,
blijft mijn moede hart
geen enkele hoop meer,
want mijn rampspoed
kwelt mij zodanig fel
dat er geen enkele pijn is
die ik om jou niet lijd,
omdat ik vast zeker ben
jou te verliezen.

Vostre rigeur
tellement m'y quiert seure
qu'en ce paai
ii fault que je m'asseure,
dont je n'ay bien
qui en riens me contente

Jouw hardheid dwingt mij
hierin zo beslist te zijn:
dat ik in deze zaak
mij veilig stellen moet,
waar ik geen goed uit heb
dat mij in iets voldoet.

Mon desconfort
toute seule je pleure
en mausdisant,
sur ma foy, a toute heure
ma leauté,
qui tant m'a fait dolente.
Las, que je suis
de vivre mal contente,
quant de par vous
n'ay riens qui me demeure.

Alleen voor mij ween ik
mijn ontgoocheling uit:
uur na uur
verwens ik, op mijn woord,
mijn eerlijke trouw,
die mij zo heeft gepijnd.
Helaas, hoezeer ben ik
gekweld door levensmoeheid,
nu ik door jouw schuld
niets heb dat mij nog rest.

BEATA ES MARIA
Beata es Maria,
Virgo clemens et pia,
candore vincis
es rosa sine spina,
sanctorum melodia.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
0 Christe, audi nos.

Zalig zijt gij, Maria,
milde, liefdevolle maagd,
blanker nog dan lelies
zijt gij, dorenloze roos,
der heiligen zoete zang.
Heer, ontferm u.
Christus, ontferm u.
0 Christus, aanhoor ons.
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Sancta Maria,
ora pro nobis ad Dominum.
0 Christe, audi nos.

Heilige Maria,
bid voor ons tot de Heer.
0 Christus, aanhoor ons.

Ave Maria,
virgo Clemens et pia,
gratia plena,
Dominus tecum.
Virgo serena,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus
ventris tui, Jesus.
Sancta Maria,
ora pro nobis pecatoribus.
0 Christe audi nos.

Wees gegroet, Maria,
milde, liefdevolle maagd,
vol van genade,
de Heer is met u.
Lieflijke maagd, gezegend
zijt gij onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht
van uw schoot, Jezus.
Heilige Maria,
bid voor ons, zondaars.
0 Christus, aanhoor ons.

WEET GHIJ WAT MIJNDER JONGE
HERTEN DEERT
Weet ghij wat mijnder jonge herten deert,
des ic ghebeeren niet en can?
Mijn lief heeft een ander vele liever dan mij.
Daerom so truer ic nacht ende dach.
Haer opstel comt als een donderslach
al in mijn hert ghevloogen.

Weet u wat mijn jonge hart deert,
en waar ik niets aan kan veranderen?
Mijn lief houdt veel meer van een ander dan van mij.
Daarom treur ik dag en nacht.
Haar opzet komt als een donderslag
recht mijn hart binnengevlogen.

IC WEINSCHE ALLE
SCOENE VRAUWEN EERE
Ich wiinsch allen Frawen ehr,
durch einer Frawen willen.
Ich heb ihr freundlichs geberd,
gar heirnlich und gar stillen,
wo ich sie nur loSnd preysen schon,
sie tregt der ehren wol ein kron.
Darumb hab ich sie (mir) ausserwelt,
dich werdes weib die mir gefelt.
[Ade mein heb gedenck darani
ich bleyb der dein on abela(o)n,
in zucht und ehr nit von mix kher,
bitt ich durch aller Frawen ehr.

Ik wens alle vrouwen eer toe,
omwille van één vrouw.
Ik hou van haar minzame gedrag,
heel stiekem en heel stil,
terwijl ik haar alleen maar kan prijzen
draagt zij van eer een kroon.
Daarom heb ik haar (voor mij) uitgekozen,
waardevolle vrouw die mij bevalt.
[Adieu, mijn lief, en denk eraan,]
ik blijf de jouwe voor altijd,
met tucht en eer, keer je niet van mij,
vraag ik ter ere van alle vrouwen.

MEISKIN ES U CUTKIN RU?
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Meiskin es u cutkin ru?
- Wat heb dier me te doene ?
Laetet mi tasten dat bid ic u
- 0 bid' tot morgen tnoene.
Jeso ruaer.
Jeso daschaer
Ist afternaer?
0 bid' tot morghen tnoen.

Meisje, is je kutje begroeid?
Wat heb jij daarmee te maken?
Laat me eraan voelen, dat smeek ik je.
Ach, blijf smeken tot morgenmiddag.
Ja zo'n begroeiing.
- Ja snij het dan maar af.
Misschien daarna?
Ach, blijf smeken tot morgenmiddag.

TANDERNAKEN
Tandernaken, al op de Rijn
daer vant ic twee meiskens spelen gaen
die eene dochte mi, aen haer aenschyn,
haer ooghen waren met tranen ombevaen
"Nu segt mi, lieve ghespele goet,
hoe truert dat herte,
hoe sweert der moet,
waer omme ist, dat make mi des vroet?"
"Ic cans u niet gesagen;
tis die moeder diet mi doet.
Si wil mijn boel verjagen, verjagen."

In Andernach aan de Rijn
zag ik twee meisjes zich gaan vermaken.
De ene beviel mij met haar uiterlijk.
Haar ogen stonden vol tranen.
"Nu zeg mij, lieve vriendin,
waarom treurt het hart,
waarom doet het gemoed zo'n pijn,
waarom is dat, kun je me dat uitleggen?"
"Ik kan het u niet zeggen;
het is mijn moeder die me dit aandoet.
Zij wil mijn lief wegjagen, wegjagen."

ROMPELTIER
Rumfeltiere, rumfeldaer,
rumfer daran min duer nit.
Mi man di est miebet nit.
Rumfer daran die duer nit,
ander duer rumpel nit.
Mi man di esteimit.

Rammel hier, rammel daar,
maar rammel niet aan mijn deur.
Mijn man die ligt niet in mijn bed.
Rammel niet aan de deur,
aan de deur moet je niet rammelen.
Mijn man die is hier niet.

TANT QUE NOTRE ARGENT DURRA
Tant que notre argent durra,
qui tantost fauldra,
nous merrons joyeuse vie.
Or est nostre argent failly,
adieu mon amy,
adieu ma tres doulce amye.

Zolang we geld zullen hebben,
dat weldra wel op zal zijn,
zullen we een vrolijk leven leiden.
Ons geld is echter op,
vaarwel mijn geliefde,
vaarwel mijn lieve vriendin.

BENEDICAMUS
Benedicamus in laude Jhesus,
qui sue matre Marie benedixit
in eternum Domino.

Laten wij Jezus loven,
die zijn moeder Maria voor eeuwig
geprezen heeft bij de Heer.
vertaling Latijn & Oudfrans: Andries Welkenhuysen,
ICTL, Brigitte Hermans
vertaling Oudnederlands & Oudduits: Remco Sleiderink
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PROGRAMMA

Thomas Simpson (1582-1628)
Pavan
Anoniem (16de eeuw)
Farewell the bliss
William Byrd (ca. 1540-1623)
Fantasie
Ye sacred Muses
Tobias Hume (ca. 1579-1645)
What greater grief
Anoniem (16de eeuw)
0 Lord of whom I do depend
Giles Farnaby (ca. 1563-1640)
Loath of depart
John Dowland (1563-1626)
Come again
Edward Johnson (fl. 1572-1601)
Eliza is the fairest Queen / Come again
Richard Nicholson (1563 — 1639)
In a merry May momn
Anoniem (16de eeuw)
Hold, lingel, hold
My little sweet darling
William Byrd
Come, pretty babe
John Dowland
Come, heavy sleep
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The Dark is my Delight
Engelse consortrnuziek en -liederen

Onder het bewind van koningin Elizabeth I bloeide de Engelse cultuur als nooit tevoren. Deze periode
wordt daarom ook vaak de Gouden Eeuw van Engeland genoemd, de glorietijd van de Engelse Renaissance.
Literatuur en poëzie floreerden en in die tijd kwam ook de muziek tot volle bloei.
De titel van het programma geeft de affiniteit van Engelse renaissancecomponisten aan met diep melancholische muziek, met als thema's het verlies van een geliefde, onrechtvaardigheid of wanhoop, thema's die ook
vandaag nog brandend actueel zijn. William Byrd bijvoorbeeld, die vlak voor zijn dood werd uitgeroepen
tot 'Britanniae Musicae Parens' (de Vader van de Britse Muziek), schreef een van zijn mooiste werken Ye
sacred Muses naar aanleiding van het overlijden van zijn mentor, Thomas Tallis. Met de tekst "Tallis is dead,
and Music dies" gaf Byrd uiting aan zijn onvoorwaardelijke toewijding en respect voor zijn leraar en vriend.
Hij componeerde tevens enkele wiegeliedjes, waaronder Come, pretty babe. Dit lied gaat over een moeder
die haar baby het tragische verhaal vertelt van zijn vader, die hen in de steek heeft gelaten.
Naast Byrd zijn er tal van andere toondichters, van wie het merendeel helaas onbekend is gebleven, die hun
buitengewoon dramatische muziekstukken aan ons overleverden. De totale radeloosheid van een van deze
composities, Farewell the bliss, blijkt niet alleen uit de tekst, maar spreekt ook uit de hoge noten van de smekende sopraan. 0 Lord of whom I do depend werd afgeleid van een oud kerklied dat op vakkundige wijze
werd gecombineerd met de overbekende melodie van het In Nomine van Thomas Tallis, een erg populaire en
vaak gebruikte cantus firmus uit die tijd. In onze interpretatie doven de woorden van een breekbare stem die
bidt tot God op een bepaald ogenblik uit, om uiteindelijk over te vloeien in een geïmproviseerde melodie.
John Dowland, een van de meest opmerkelijke componisten van zijn tijd, publiceerde zijn eerste muziekbundel in 1597, de First Booke of Songs or Ayres of Fowre Partes with Tableture for the Lute. Dit werk werd
een bestseller en ging minstens vier keer in herdruk. De liederen kunnen op verschillende manieren worden
gebracht: met één enkele stem en een luit als begeleiding, als een vierstemmig lied met of zonder luit, of door
een instrumentaal ensemble ter vervanging van of verdubbeling van alle of van enkele stemmen. Het was
onze bedoeling om in het bijzonder het bekende Come again zo kleurrijk mogelijk te brengen, zodat het
publiek zich niet te veel moet verwonderen over het feit dat de viola da gamba hier en daar de rol van de
luit overneemt.
Doorheen de verzamelingen van `consort songs' vonden we ook stukken rond thema's als vreugde en geluk
en, last but not least, drinkgelagen, zoals In a merry May mom en Hold, lingel, hold. Met dit programma
willen we een beknopt inzicht bieden in het rijke repertoire van consortmuziek uit de Engelse Renaissance
in al haar facetten, van zwaar melancholisch en dramatisch tot vrolijk en zelfs dartel.
Vertaling: ICTL
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FAREWELL THE BLISS
Farewell the bliss that once I had,
farewell, farewell the end of strife,
and welcome, Hate, thou mak'st me glad
by short-ning of my life.

Vaarwel gelukzaligheid die ik eens had,
vaarwel het einde van de twist,
en welkom, Haat, je maakt me blij
omdat je mijn leven inkort.

What shall I say? Where should I rest?
From Death I cannot fly.
My friend is fled, who hath opress'd
the heart that yields to die.

Wat zal ik zeggen? Waar moet ik rusten?
Van de Dood kan ik niet wegvluchten.
Mijn vriend is weg, die het hart heeft bezwaard
dat zich overgeeft aan de dood.

And shall he live to triumph then,
that wounded hath my heart,
to have the bliss,
and I the blow: the joy, and I the smart?

En zal hij dan blijven leven en triomferen,
hij die mijn hart heeft verwond,
zal hij gelukzaligheid kennen, en ik tegenslag:
hij de vreugde, en ik het verdriet?

Then grief bring care, bring sisters three
to cut my thread in twain;
for care brings woe, and woe brings death,
and death brings life again.

Dan, verdriet, breng zorg, breng drie zusters,
om mijn levensdraad in twee te snijden;
want zorg brengt ellende, en ellende brengt dood,
en dood brengt opnieuw leven.

Come death! Sweet Death!
I will not fly.
Strike out thy stroke,
for now I die.

Kom, Dood! Zoete Dood!
Ik zal niet wegvluchten.
Breng uw slag toe,
want nu sterf ik.

YE SACRED MUSES
Ye sacred Muses, race of Jove,
whom Music's lore delighteth,
come down, come down
from crystal heav-ns above
to earth, where sorrow dwelleth,
in mourning weeds, with tears in eyes:
Tallis is dead, and Music dies.

Gewijde Muzen, dochters van Jupiter,
jullie die door de kunst van de Muziek
in verrukking worden gebracht,
kom naar beneden, vanuit jullie kristallen hemel,
naar de aarde, waar niks dan verdriet
en rouw en tranen zijn:
Tallis is dood, en de muziek sterft.

WHAT GREATER GRIEFE
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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 helpe is nie, but winde and ayre,
which to and fro do to tosse
and blow all to dispayre,
sith then dispaire
I must yet may not dye
no man unhapier
lives on earth than 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 1 that feele the scornefull heele

Ik ben het die de minachtende hak

of dismall hate,
my gaine is lost,
my losse deere cost repentance late,
so I must mone bemonde of none,
Bitter gal!
Death be my friend
with speed to end and quiet all.
But if thou linger
in dispaire to leave me,
Ile kill dispaire with hope
and so deceive thee.

van de troosteloze haat voel,
mijn winst is verloren,
mijn duur verlies kost me late spijt,
dus moet ik klagen door niemand beklaagd,
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.

0 LORD OF WHOM I DO DEPEND
0 Lord of whom I do depend
behold my careful heart:
and when thy wish and pleasure is
release me of my smart.
Thou seest my sorrows what they are;
my grief is known to thee,
and there is none that can it move,
or take the sin from me.

0 Heer op wie ik mij verlaat
aanschouw mijn bedroefd hart
en wanneer het uw wens en welbehagen is
verlos me van mijn lijden.
Gij ziet mijn smarten goed en wel,
mijn leed is u bekend
en er is niemand die dat kan beroeren
of de zonde van mij kan wegnemen.

And as thine angels and thy saints
do now behold the same,
so trust I to possess that place
with them to praise thy name.
But whilst I live here in this vale
where sinners do frequent,
assist me ever with thy grace,
my sins still to lament.

En aangezien uw engelen en uw heiligen
nu hetzelfde aanschouwen
zo vertrouw ik erop die plaats te genieten
waar ik samen met hen uw naam mag prijzen.
Maar wijl ik hier leef in deze vallei
waar zondaars vaak vertoeven,
sta me immer bij met uw genade,
om mijn zonden te blijven betreuren.

COME AGAIN
Come again, sweet love doth now invite
thy graces that refrain
to do me due delight,
to see, to hear, to touch, to kiss, to die
with thee again in sweetest sympathy.

Kom terug, de zoete liefde nodigt
jouw gratiën uit, die ervan afzien
mij de verschuldigde verrukking te geven,
zien, horen, aanraken, kussen, sterven
met jou weer in de zoetste genegenheid.

Come again, that I may cease to mourn
through thy unkind disdain;
for now left and forlorn
I sit, I sigh, I weep, I faint, I die
in deadly pain and endless misery.

Kom terug, dan kan ik ophouden te treuren
om jouw wrede minachting;
want nu, verlaten en troosteloos,
zit ik, zucht ik, ween ik, val ik in zwijm, sterf ik
in dodelijke pijn en eindeloze ellende.

All the night my sleeps are full of dreams,
my eyes are full of streams.
My heart takes no delight
to see the fruits and joys that some do find
and mark the raging storms are me assign-d.

De hele nacht is mijn slapen vol dromen,
mijn ogen vol stromen.
Mijn hart vindt er geen genoegen in de vruchten
en de vreugden te zien die sommigen wel vinden
en te merken dat de stormen mij zijn toebedeeld.
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All the day the sun that lends me shine
by frowns doth cause me pine
and feeds me with delay;
your smiles, my springs that make my joy to grow,
your frowns the winter of my woe.

De hele dag geeft de zon die me glans verleent
hartzeer door haar afkeurende blikken
en voedt me met uitstel; je glimlachjes
zijn mijn lentes die mijn vreugde doen groeien,
je strenge blikken de winter van mijn verdriet.

Gentle Love, draw forth thy wounding dart,
thou canst not pierce her heart;
for I, that to approve
by sighs and tears more hot than are my shafts
did tempt, while she for scanty triumph laughs.

Tedere Liefde, haal uw verwondende pijl
tevoorschijn, gij kunt haar hart niet doorboren;
want ik, die dit kan aantonen, probeerde het
met zuchten en tranen heter dan uw pijlen,
terwijl zij lacht om haar triomf.

ELIZA IS THE FAIREST QUEEN /
COME AGAIN
Eliza is the fairest Queen
that ever trod upon the green.
eyes are blessed stars,
inducing peace, subduing wars.
0 blessed be each day and hour
where sweet Eliza builds her bower!

Eliza is de schoonste Koningin
die ooit over het gras wandelde.
Eliza's ogen zijn gezegende sterren
die aanzetten tot vrede en oorlogen bedwingen.
0 gezegend zij iedere dag en uur
waarop zoete Eliza haar optrekje bouwt.

Come again, come again, sweet nature's treasure,
whose looks yield joys exceeding measure.

Kom terug, kom terug, zoete schat der natuur
wiens uiterlijk mateloze geneugten voortbrengt.

Come again, world's star-bright eye,
whose presence beautifies the sky.

Kom terug, ster-schitterend oog der wereld
wiens aanwezigheid de hemel versiert.

Come again, world's chief delight,
whose absence makes eternal night.

Kom terug, opperste verrukking der wereld
wiens afwezigheid voor eeuwige duisternis zorgt.

Come again, sweet lively sun,
when thou art gone, our joys are done.

Kom terug, zoete levendige zon,
wanneer gij weg zijt, is onze vreugde voorbij.

hair is crystal bright,
her words are balm, her looks are light.
breast is that fair hill,
where virtue dwells and sacred skill.
0 blessed be each day and hour
where sweet Eliza builds her bower!

Eliza's haar is kristalhelder,
haar woorden zijn als balsem, haar uiterlijk is licht.
Eliza's boezem is die schone heuvel
waar deugd verwijlt en heilige deskundigheid.
0 gezegend zij iedere dag en uur
waarop zoete Eliza haar optrekje bouwt.

IN A MERRY MAY MORN
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In a merry May momn
when the fields the flow'rs adorn,
the cuckoo chants it cheerfully
and ev-ry bird doth sing for joy
of such a pleasant spring
with chirping notes most merrily.
Then said the good man to his wife:
"The cuckoo lives a pleasant life:
Cuckoo, cuckoo, cuckoo!"

In de vrolijke maand mei
wanneer de bloemen de velden sieren,
zingt de koekoek vreugdevol
en alle vogels bezingen met vreugd
de geneugten van de lente
met kwetterend gefluit.
Toen zei de goede man tot zijn vrouw:
"De koekoek heeft een goed leven:
koekoek, koekoek, koekoek!"

HOLD, LINGEL, HOLD
Hold, lingel, hold,
the cobbler's silken twine;
oh, it is strong
although it be not fine.
Thrust in thine awl
and drink good beer and wine,
until thy nose
with ruby colour shine.

Hou stand, draad, hou stand,
de zijden streng der schoenmaker;
o, die is sterk
al is hij niet fijn.
Steek uw els erin
en drink goed bier en goeie wijn
tot uw neus
robijnrood schijnt

Advance the can,
thou tall young man, Domingo,
hey trolilo, a cobbler.

Geef hier de kroes,
gij lange jonge man, Domingo
hé trolilo, een schoenmaker.

MY LITTLE SWEET DARLING
My little sweet darling,
my comfort and joy.
Sing lullaby, lully.
In beauty surpassing
the princes of Troy.
Sing lullaby, lully.
Now suck, child, and sleep,
child, thy mother's sweet boy.
Sing lullaby, lully.
The gods bless
and keep thee from cruel annoy.
Sing lully, lully, lully, sweet baby lully, lully,
sweet baby lullaby, lully.

Mijn kleine zoete schat,
mijn troost en genot.
Zing wiegelied, wieg.
Mooier ben je
dan de prinsen van Troje.
Zing wiegelied, wieg.
Zuig nu, kind, en slaap,
je moeders zoete jongen.
Zing wiegelied, wieg.
De goden zegenen
en behoeden je voor gemene kwelling.
Zing wieg, wieg, wieg, zoet kindje, wieg, wieg,
zoet kindje wiegelied, wieg.

COME, PRETTY BABE
Come, pretty babe, come, pretty babe,
thy father's shame, thy mother's grief;
bom as I doubt, to all our dole,
and to thyself unhappy chief:
come lullaby, and wrap thee warm,
poor soul, thou think-st no creature harm.

Kom, mooie schat, kom, mooie schat
je vaders schaamte, je moeders verdriet;
geboren naar ik vrees, tot al onze smart,
en tot je eigen grote ongeluk:
kom wiegelied, en wikkel je warm,
arme ziel, jij wenst geen wezen kwaad.

Sweet, boy, if it by fortune chance
thy father home again to send,
if Death do strike me with his lance,
yet mayst thou me to him commend.
If any ask thy mother's name,
tell how by love she purchas'd blame.

Zoete jongen, mocht het bij gelukkig toeval gebeuren
dat je vader terug naar huis wordt gezonden,
als de Dood mij treft met zijn lans,
dan mag je mij toch aan hem aanbevelen.
Als iemand vraagt naar je moeders naam
zeg dan hoe ze haar schuld met liefde kocht.

And dost thou smile, oh, thy sweet face
would God himself he might thee see,
no doubt thou woulcrst soon purchase grace,
I know right well, for thee and me;
but come to mother, babe, and play,
for father false is fled away.

En als je lacht, o, je zoet gezicht
ik wenste dat God het zelf kon zien,
want je zou zeker genade verkrijgen,
ik weet het heel goed, voor jou en mij;
maar kom bij moeder, kind, en speel,
want vader is valselijk weggevlucht.
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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 sighswoll'n cries.

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.

Come, and possess
my tired thoughtworn soul,
that living dies,
till thou on me be stole.

Kom, en bezit mijn vermoeide ziel,
uitgeput van denken,
die al levend sterft,
tot gij mij bekruipt.

Come, shadow of my end
and shape of rest
allied to death,
child to his black-faced night;
come thou,
and charm these rebels in my breast,
whose waking fancies
do my mind affright.

Kom, schaduw van mijn einde
en gedaante van rust
bondgenoot van de dood,
kind van het zwarte gezicht van de nacht;
kom, gij, en bezweer
deze opstandelingen in mijn gemoed
wiens wandelende hersenschimmen
mijn geest schrik aanjagen.

0 come, sweet sleep,
come, or I die for ever;
Come, ere my last sleep comes,
or come never.

0 kom, zoete slaap,
of ik sterf voor altijd;
kom, vooraleer mijn laatste slaap komt,
of nooit.
Vertaling: Marleen Cré, ICTL
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Corvina Consort
Zoltán Kalmanovits

artistieke leiding

Judit Andrejszki
Agnes Pintér
Károly Pászti
Balázs Draskóczy
Zoltán Kalmanovits
András Demjén

sopraan
sopraan
tenor
tenor
bariton
bas

Zondag, 21 augustus 2005
Artiestenmis: 11.30 uur — Sint-Carolus Borromeuskerk

In samenwerking met het Artiestenfonds Stichting Koningin Elisabeth
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PROGRAMMA

Gregoriaans
Asperges me (Antifoon)
Bálint Balassi (1554-1594)
Aldj meg minket, C/risten
Pierre de la Rue (ca. 1452-1518)
Considera Israel
D elicta juventutis
0 salutaris hostia
Heinrich Finck (1444/45-1527) / Thomas Stoltzer (ca. 1480-1526)
Gaude mater Hungaria
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Motetten van Pierre de la Rue en Hongaarse kerkmuziek
De bloei van de Renaissance aan het Hongaarse hof
van koning Matthias Corvinus

Matthias Corvinus Hunyadi (23 februari 1443 — 6 april 1490) was van 1458 tot 1490 koning van Hongarije,
van 1469 tot 1490 koning van Bohemen en van 1469 tot 1490 hertog van Oostenrijk. Hij werd geboren in
het Transsylvaanse Kolozsvár (het huidige Cluj-Napoca in Roemenië) als de oudste zoon van Johannes
Hunyadi, die een aantal succesvolle veldtochten tegen de Ottomanen had gevoerd. Matthias Hunyadi's bijnaam Corvinus komt van zijn familiewapen waarop een raaf (Latijn: corvus) is te zien. Op zijn vijftiende
werd Matthias tot koning gekroond, dit tot woede van Frederik III die ook aanspraak maakte op de
Hongaarse troon. De West-Hongaarse adel steunde hem hierin. In 1463 werd er een compromis gesloten
waarin een aantal westelijke gebieden - ongeveer het huidige Burgenland - bij Oostenrijk werden gevoegd.
De heerschappij van Matthias Corvinus wordt beschouwd als een van de meest glorieuze periodes uit de
Hongaarse geschiedenis. Tussen 1468 en 1490 veroverde hij Moravië, Silezië, Lausitz en Neder-Oostenrijk.
In 1469 rukte hij met de zegen van de paus op naar Bohemen en kroonde zich tot koning. De plotselinge
dood van de Boheemse koning, de Hussiet George van Podiebrand, kwam daarbij goed van pas. In zijn
strijd tegen de zwakke Frederik III wist Matthias in 1477 Stiermarken te veroveren en in 1485 zelfs Wenen.
Bij de Weners, die genoeg hadden van Frederik, was hij meer dan welkom. Na de dood van Matthias
Corvinus in 1490 kreeg Frederik Oostenrijk weer terug. Hongarije en Bohemen bleven verenigd en kwamen weer toe aan de Jagiello's, die van 1440 tot 1444 ook al hadden geregeerd onder Wladislaw I.
Koning Matthias Corvinus werd in het Italiaans opgevoed en was gefascineerd door de Renaissance. Dit
leidde tot een verhoogde mediterrane culturele invloed op Hongarije. Onder Matthias kwamen er openbare gezondheidszorg, onderwijs en een nieuw rechtssysteem. Zijn Bibliotheca Corviniana bevatte in de 15de
eeuw de grootste collectie kronieken, filosofische en wetenschappelijke werken ter wereld. Ook bezat zijn
bibliotheek prachtige muziekmanuscripten. De Medici schonken de Hongaarse koning een luxueus 'chansonnier' waarin het werk van 'hun' hofcomponist Heinrich Isaac overvloedig aanwezig is. Bij zijn huwelijk
met Beatrice van Aragon, de dochter van de koning van Napels, schonk Matthias Corvinus haar een weelderig geïllustreerd koorboek met een reeks missen gecomponeerd op de L'homme armé-cantus firmus.
Hij was een gul mecenas en vele artiesten uit Italië en West-Europa kwamen naar zijn hof. In 1481 werd de
Luikse Johannes Stockem er benoemd tot 'magister capellae'. Aldus een brief uit 1483 van Bartholomeus de
Maraschi, de kapelmeester van de pauselijke kapel die het hof van de Hongaarse koning in Buda had
bezocht, kon het veertigkoppige koor van de koning in omvang en kwaliteit wedijveren met dat van de pauselijke kapel en de Bourgondische hoven. Johannes Stockem verbleef aan het Hongaarse hof tot hij in 1486
naar Italië trok om in het koor van de Basilica della Santissima Annunziata in Firenze en daarna in de pauselijke kapel in Rome te zingen. Andere gerenommeerde musici die het hof van Matthias Corvinus bezochten waren onder meer de Antwerpse componist Jacobus Barbireau — de kapelmeester aan de Antwerpse
Onze-Lieve-Vrouwekerk tot Jacob Obrecht na Barbireaus overlijden de functie overnam - en de Italiaanse
luitspeler en zanger Pietro Bono.
Het Corvina Consort presenteert tijdens deze artiestenmis motetten van Pierre de la Rue, tijdgenoot van
Barbireau en Isaac. De tekst van het motet Considera Israel komt uit het tweede boek Samuel uit het Oude
Testament en is Davids klaagzang op de dood van Saul en Jonathan. De twee middelste delen in dit vierstemmige motet zijn uitgewerkt voor slechts drie stemmen. Het motet Delicta juventutis werd vermoedelijk in 1507 gecomponeerd op verzoek van Margaretha van Oostenrijk naar aanleiding van het jubileum van
haar broer Filips de Schone. De tekst van het vierstemmig motet 0 salutaris hostia van Pierre de la Rue gaat
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terug op liturgische teksten van de Heilige Thomas van Aquino, geschreven ter gelegenheid van het feest
Corpus Christi.
Eveneens hoort u de hymne van Sint-Stefaan, de stichter van Hongarije en haar christelijke kerk, Gaude
mater Hun garia, in een toonzetting van Heinrich Finck en Thomas Stoltzer. De laatste was verbonden aan
het Hongaarse hof vanaf 1522. Deze hymne werd teruggevonden in een 16de-eeuwse codex in Pozsony,
Bratislava. Bálint Balassi was tevens een bijzonder figuur in de Hongaarse cultuurgeschiedenis. Hij was een
van de eerste auteurs van poëzie in het Hongaars, waarbij hij de liefdeslyriek van het Europese humanisme
vermengde met traditionele Hongaarse volkpoëzie. Hij schreef ook drama en proza in het Hongaars, zonder de renaissancestijl te verwaarlozen. De tekst van Aldj meg min/eet, (fristen, een vroeg lied van Balassi,
is een parafrase van psalm 67. De originele melodie en tekst werden in 1558 voor het eerst gepubliceerd in
het Psálterz Dawidá van Jakub Lubelczyk.
Vertaling: Robin Steins

56

ASPERGES ME
Asperges me, Domine,
hyssopo et mundabor:
lavabis me,
et super nivem dealbabor.

Gij zult mij besprenkelen, Heer,
met hysop en ik zal gereinigd worden:
gij zult mij wassen,
en ik zal blanker zijn dan sneeuw.

Miserere mei, Deus
secundum magnam misericordiam mam.

Erbarm u over mij, God,
volgens uw groot mededogen.

Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.

Eer aan de Vader, en de Zoon,
en aan de Heilige Geest
zoals het was in het begin, nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

ALDJ MEG MINKET, tJRISTEN
Aldj meg minket 1:fristen, a Te jóvoltodból,
világosits meg minket irgalmasságodból,
orcád világosságával, Lelked ajándékával,
hogy éltiinkben e fólda járjunk igazsággal.

Zegen ons, Here God, met uw goedheid,
verlicht ons met uw genade met de glans,
van uw aangezicht, de welwillendheid van uw geest,
opdat wij in waarheid leven.

Engedd meg ezt mineknk, kegyelmes Istennk,
hogy mindnyájan Tégedet igazán ismerjnk,
hadd, a kicsinyhitikkel egytt iirvendezziink;
mikor megítélsz, Uram, kegyelmezz meg neknk.

Sta ons toe, barmhartige Heer,
U in werkelijkheid te kennen,
laat ons verblijden met de zwakken;
vergeef ons, Heer, de dag des oordeels.

Ne tántorodjunk mi el soha, Uram, Tóled,
ne kételkedhessiink is tóbbé már Fekiled,
nyughassék meg mi lelknk igaz hittel Benned,
vallhassunk mindenekben Urunknak csak Téged.

Dat wij ons nimmer van U afkeren,
dat wij niet meer aan IJ twijfelen,
dat uw geloof ons zielenrust brengt,
dat wij u in alles erkennen, onze Heer.

No azért dicsérjk most felszóval az Urat,
mert lám csak ö viseli mindentt gondunkat,
Uram, a Te nevedben áldd meg szolgáidat,
kiért viszontag mi is dicsérjk Fiadat.

Daarom loven wij de Heer uit volle borst,
want Gij draagt onze lasten Heer,
gezegend zijn uw dienaars en uw naam,
en uw Zoon zullen wij loven.

CONSIDERA ISRAEL
Considera Israel,
pro his qui mortui sunt,
super excelsa tua vulnerati.
Inclyti Israel,
super montes tuos interfecti sunt:
quomodo ceciderunt fortes?
Nolite annunciare in Geth,
neque annuncietis in compitis Ascalonis:
ne forte letent filie Phylistym,
ne exultent filie incircumcisorum.
Montes Gelboe nec ros,
nec pluvia veniat super vos:
neque sint agri primitiarum:
quia ibi abjectus est clypeus fortium,

Wees indachtig, Israël,
hen die gesneuveld zijn,
gewond in de strijd voor uw bergtoppen.
Hooggeroemd Israël,
in de strijd voor uw bergen zijn zij gedood:
hoe zijn de helden gesneuveld?
Ga het niet melden in Gat
en evenmin op de kruispunten van Ascalon, opdat
de dochters van de Filistijnen zich niet verheugen,
de dochters van de onbesnedenen niet juichen.
Bergen van Gelboa, noch dauw,
noch regen dale over u neer
en uw akkers brengen geen eerstelingen meer voort,
want het schild van de helden werd er besmeurd,
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clypeus Saul, quasi non esset unctus oleo.
A sanguine interfectorum,
ab adipe fortium.

het schild van Saul, als was het niet gezalfd met olie,
met het bloed van de gesneuvelden,
met het vet van de helden.

Sagitta Jonathe nunquam rediit retrorsum
et gladius Saul non est reversus inanis.
Saul et Jonathas amabiles
et decori valde in vita sua,
in morte quoque non divisi:
aquilds velociores,
leonibus fortiores.

De boog van Jonathan keerde nooit terug en
het zwaard van Saul kwam niet vruchteloos weer.
Saul en Jonathan zijn beminnelijk
en stralend schoon tijdens hun leven,
in de dood niet gescheiden:
vlugger dan adelaars,
sterker dan de leeuwen.

Filie Israel super Saul flete,
qui vestiebat vos coccino in deliciis,
qui prebebat ornamenta aurea cultui vestro.
Quomodo ceciderunt fortes in prelio?
Jonathas in excelsis tuis occisus est?

Dochters van Israel, treurt om Saul
die u kleedde met het purper van de weelde,
die u gouden sieraden verschafte voor uw opsmuk.
Hoe sneuvelden de helden in de strijd?
Werd Jonathan gedood op uw bergtoppen?

Doleo super te, frater mi Jonatha,
decore nimis, et amabilis
super amorem mulierum.
Sicut mater amat unicum filium suum,
ita ego te diligebam.
Quomodo ceciderunt robusti
et perierunt arma bellica?

Ik treur om u, mijn broeder Jonathan,
stralend schoon,
beminnelijk meer dan de liefde van vrouwen.
Zoals de moeder haar enige zoon bemint,
zo had ik u lief.
Hoe zijn de helden gevallen
en zijn de oorlogswapens vergaan?

DEL ICTA JUVENTUTIS
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Delicta juventutis et ignorantis eius
quesumus ne memineris, Domine,
sed secundum misericordiam tuam,
memor esto illius
in gloria claritatis tuae,
aperiantur ei coeli,
quam promisisti credentibus,
collocentur illi angeli,
in regnum tuum, Domine,
servum tuum suscipe, suscipias eum,
sancto baptismo qui signatus est,
át huic rnilitiae coelestis
socius discederet,
veniant uh ibviam sancti angeli Dei
et perducant eum
in civitatem coelestem Hierusalem.

De fouten van de jeugd en haar dwaling,
wij smeken u, Heer, vergeet ze,
maar volgens uw erbarmen,
wees de jeugd indachtig
in de glans van uw grootmoedigheid,
mogen voor haar opengaan de hemelen,
die gij beloofd hebt aan hen die in U geloven.
Mogen engelen aan haar zijde plaats nemen.
Neem, Heer, uw dienaar
op in uw rijk, neem hem op
die getekend is met het doopsel;
moge hij bij zijn dood heengaan
als gezel van uw hemelse legerschaar;
mogen de heilige engelen Gods hem
tegemoet treden en hem geleiden
naar uw hemelse stad Jeruzalem.

Suscipias eum gratia tua, 0 Domine,
in verbo tuo cui a Deo
regnum coeleste promisum est.
Adjuvet eum is, qui Paulum elegit
per mortem Christi Jesu,
in vas electionis intercedat
pro eo is qui in cruce rogavit Deum,

Neem hem op, o Heer, in uw genade,
hem aan wie volgens uw woord door God
het hemelse rijk beloofd is.
Moge hij die Paulus heeft uitverkoren, hem bijstaan
krachtens de dood van Christus Jezus;
moge hij aanvaard worden als uitverkoren werktuig
door hem die op het kruis aan God heeft gevraagd,

ragavit patrem,
ut tolleret cuncta peccata gentium.
Oret pro eo is qui latroni pendenti
in cruce promisit paradysi gaudia,
tantum ex gratia intercedat
pro eo is qui Sanctos Dei
sanguine sanctificavit,
omnes suo sanguine sanctificavit,
aeternus propitiator.
Ut Philippus carne exutus
pervenire mereatur
ad gloriam regni coelestis. Amen.

die zijn Vader heeft gevraagd,
dat hij de zonden van de mensen zou wegnemen.
Moge voor hem bidden hij die aan de rouwvolle
rover van op het kruis de vreugde van het paradijs
heeft beloofd; moge tenslotte vanuit zijn genade
voor hem optreden hij die Gods heiligen
met zijn bloed heeft geheiligd,
die alle mensen met zijn bloed heeft geheiligd,
de eeuwige bemiddelaar.
Moge Philippus van zijn lichaam bevrijd
verdienen aan te komen
in de glorie van het hemelse rijk. Amen.

0 SALUTARIS HOSTIA
0 salutaris Hostia,
quae caeli pandis ostium.
Bella premunt hostilia,
da robur, fer auxilium.

0, zoenoffer van onze redding,
die de hemelpoort openzet,
oorlogen bedreigen ons,
geef ons kracht, kom ons ter hulp.

GAUDE MATER HUNGARIA
Gaude mater Hungaria
prolis agens preconium,
cum laude multipharia
patronum lauda proprium.

Verheug u, moeder Hongarije,
de roem verkondigend van uw kroost
betuigt gij met lofprijzingen zonder tal
de eer van uw vorsten.

Hic tibi verus lucifer
lumen fidei prebuit,
datus est ad hoc legifer
viam salutis docuit.

Hij, de ware hemelster,
bracht u het licht van het geloof;
u geschonken als wetgever
leerde hij u de weg van het heil.

Geyse duci decrepito
divina fit promissio,
Stephanus a Stephano
vocatus est in utero.

Uw oude leider Geyse
verkreeg een goddelijke belofte.
Door Stephanus werd hij vanuit de moederschoot
Stephanus genoemd.

Cujus ortus predicitur
patri celesti nuncio:
martyr ad matrem mittitur
nascentis vaticinio.

Zijn geboorte werd aangekondigd
door een boodschap vanuit de hemel:
als de martelaar wordt hij naar zijn moeder gezonden,
de naam van de boreling was een voorspelling.

Trino Deo et simplici
sit laus honor et gloria
qui sancti regis supplici
concedat caeli gaudia. Amen.

Lof en eer en glorie
aan de drievoudige God;
moge hij aan de heilige koning
de vreugden van de hemel toekennen. Amen.
Vertalingen: ICTL
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MUZIEK&WOORD3
MUZIEK & WOORD is het maandelijks programmablad van Mara.
Boeiende artikels door vaklui uit de klassieke muziek, letteren, dans, film, beeldende
kunsten,... CD's en boeken gerecenseerd; de uitzendingen van cultuurzender Klara in
detail.
Neem nu een abonnement op Muziek & Woord (slechts €35 voor 12 nummers) en ontvang bovenop de nummers voor €35 CuituurJOKERS (waardebons). Met deze JOKERS
kan u concerten of voorstellingen bijwonen. Hoe neemt u een abonnement? Stort €35 op
rekeningnummer 210-0150906-26, met de vermelding "nieuw abonnement".
Binnen de 2 maanden na uw overschrijving ontvangt u 7 CultuurJOKERS met een waarde van
elk €5. Met de CultuurJOKER bekomt u onmiddellijke korting op concerten en voorstellingen.
U kan de CultuurJOKERS afzonderlijk of tegelijkertijd inzetten, waar en wanneer u dat wil.
Voor meer info: bel Lieven de Laet op het nummer 02/481.78.79 (tussen t0u3o en r7uoo).

Neem een abonnement op Muziek & Woord en krijg
uw abonnementsgeld terug in CultuurJOKERS

de
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CONCERTGEBOUW

De BuLoKe

KunsIcentrum

BO
ZAR
MU
SIC

La Folata
Olalla Alemán
Juan Sancho
Katelijne Lanneau
Thomas Baeté
Wim Maeseele
David Catalunya

sopraan
tenor
blokfluiten
vedel
luit
clavisin2balunz & orgel

Zondag, 21 augustus 2005
concert: 15.00 uur — Kapel Elzenveld

Een productie van Klara
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PROGRAMMA

Antonio Zacara da Teramo (ca. 1350/60-1413)
Rosetta
Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377)
Hont Paur
Anoniem
J'ay grant espoir
Bel fior danga
Indescort
Bass e dance
Elas mon cuor
Jacopo da Bologna (fl. 1340- ?1386)
To me son uno che per le frasche
Francesco Landini (ca. 1325-1397)
Che pena quest'al cuor
Anoniem
Sovent mes pas
Gregoriaans
Benedicamus Domme
Ave Mans stella
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Elas mon cuor
Diminuties uit de Codex Faenza
Katelzjne Lanneau

In de bibliotheek van het stadje Faenza, dichtbij Ravenna in Italië, wordt onder het inventarisnummer Fa
117 een perkamenten manuscript uit de vroege 15de eeuw bewaard. In dit manuscript bevindt zich de
belangrijkste collectie laatmiddeleeuwse instrumentale muziek die tot op heden bewaard is gebleven.
De Codex Faenza bevat een vijftigtal instrumentale composities, gebaseerd op vocale werken. Deze vocale
modellen omvatten zowel gregoriaanse melodieën, bestemd voor het officie, als profane polyfonie. De profane modellen waren 'tophits' uit de Italiaanse en Franse 14de eeuw: twee- en driestemmige werken van
Guillaume de Machaut, Francesco Landini, Zacara da Teramo, Jacopo da Bologna en andere hooggeachte
meesters uit die tijd. De prachtige 14de-eeuwse muziek lag aan de basis van een nieuw repertoire, dat in de
vroege 15de eeuw in de Codex Faenza werd opgetekend. Deze nieuwe composities werden volgens een vast
muzikaal stramien opgebouwd: de tenorstem, de laagste partij van het model, werd bijna letterlijk overgenomen terwijl de cantus, de hoogste partij of de melodiestem, werd gebruikt als basis voor 'diminuties'. De
originele melodie werd uitvoerig versierd en opgesmukt tot een virtuoze, instrumentale partij, vergelijkbaar
met het versieren van een eerste letter met fantasierijke illuminaties in een kostbaar luxemanuscript. Deze
uitzonderlijke diminuties vormen zonder twijfel het meest virtuoze instrumentale repertoire van die tijd.
Voor het eerst in de geschiedenis werden beide stemmen - de oorspronkelijke tenor en de versierde cantus
- in partituurvorm, dus onder elkaar, genoteerd.
Het recente musicologische, filologische en codicologische onderzoek van de Codex Faenza verduidelijkt
de afkomst van het manuscript en zijn repertoire. Het boek ontstond in het begin van de 15de eeuw in een
karmelietessenklooster in Ferrara, Italië, en werd opgetekend door verschillende kopiisten. Hierdoor zou
de Codex Faenza eerder een geschreven neerslag vormen van een uitvoerig instrumentaal repertoire dan het
werk te zijn van een enkele geniale, maar anonieme componist.
Tot voor kort werd algemeen aanvaard dat de composities in de Codex Faenza enkel voor klavierinstrumenten, een middeleeuws klavecimbel of orgel, bedoeld waren. De muziek zou een historische voorvader
geweest zijn van het repertoire voor pianosolo. Een studie van de diminuties in het manuscript spreekt deze
hypothese echter tegen. Verschillende diminuties bevatten immers elementen, bijvoorbeeld nootherhalingen, die technisch niet uitvoerbaar zijn op klavierinstrumenten. Op de vraag voor welk instrument deze
diminuties dan wel bestemd waren, bestaat nog geen eenduidig antwoord. Omwille van de grote stilistische
verscheidenheid binnen de afzonderlijke composities is de meest plausibele verklaring dat meerdere instrumenten gebruikt werden. Vaak zijn de diminuties zo idiomatisch geschreven dat best de muziek zélf als leidraad voor de instrumentkeuze gebruikt wordt.
De functie en uitvoeringswijze van dit specifieke repertoire kunnen moeilijk getypeerd worden. In een aantal gevallen vormen de diminuties een parafrase - een commentaar of kritiek - op hun eigen vocale model.
Muzikale citaten, commentaren, amplificaties, contradicties en vele andere subtiele retorische elementen
verlenen aan deze composities een quasi-literaire dimensie die veel verder gaat dan een simpele ornamentele functie. Andere stukken in de codex zijn abstracte, absolute muziekstukken die weinig te maken hebben
met hun modellen. Sommige diminuties kan men eerder zien als begeleiding of versiering van de originele
vocale melodie. Een laatste type diminutie dient als afwisseling of alternatie van gezongen coupletten, de
zogenaamde `alternatim'.
Voor La Folata is een grote taak weggelegd: de nieuwe informatie over het intrigerende manuscript verta-
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len naar de uitvoering toe. Instrumentatie, arrangement en reconstructie van polyfonie vormen hierin
belangrijke peilers. In dit concert komt de diversiteit van de composities inzake instrumentatie en functie
uitvoerig aan bod. Door een rijk instrumentaal palet komen de versieringen volledig tot hun recht en ze worden zelfstandig, als versiering van de gezongen melodie of ter afwisseling met het vocale model uitgevoerd.
Een grondige kennis van de grammatica van de laat-middeleeuwse muziek laat het ensemble toe zich vrij in
deze muzikale taal uit te drukken en elementen zoals zelfgecomponeerde tegenstemmen en improvisatie toe
te voegen. Op deze manier blaast La Folata na vijfhonderd jaar deze muzikale schat nieuw leven in.
De Codex Faenza is zowel een uiterst fascinerende als raadselachtige muzikale bron. De verzameling diminuties blijkt het enige exemplaar in haar soort te zijn. Behalve enkele moeilijk te identificeren fragmenten,
is er vandaag de dag geen enkel gelijkaardig document bewaard gebleven. Deze codex vormt een zeldzaam
juweel dat muziek van een exotische en intrigerende complexiteit ontsluiert. Een toverboek dat weleer diende - en vandaag nog altijd dient - als onuitputtelijke bron van fantasie en virtuositeit.
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ROSETTA
Rosetta che non cangi mai colore,
amar te vogl'io sopr'ogn'altro fiore.

Roosje, jij die nooit van kleur verandert,
ik wil jou boven elke andere bloem beminnen.

Se altru' me fa languire e sospirare,
tu me resguardi con gran desiderio.

Als een ander me doet lijden en zuchten,
dan bekijk jij me met een groot verlangen.

E se turbar
o piangere o tristare,
penando vai per darmi refrigerio.

En als anderen me in verwarring brengen
of doen huilen of verdrietig maken,
dan ben jij aan het lijden om mij vertroosting te geven.

Non posso leger lo salterio
ch'io a constei che non muta colore.

Ik kan het psalmenboek niet lezen,
waarvan ik heb opgemerkt dat het niet van kleur
verandert.

INDESCORT
A discort sont Désir et Espérance,
dedens mon cueur ne s'en puelent partir,
lâ sont ragagnit liquelz a plus posance;
nul pooir n'ai, tout me comment sauriër
lur volenté, mais je puis bien gléir
que se ma dame ne fait de nous l'acort.
Riens ne me puet tant valoir comme la mort.

Verlangen en Hoop leven in onenigheid,
ze verdwijnen maar niet uit mijn hart,
daar zijn de machtigste gevoelens aanwezig;
en ik ben machteloos,
hun wil is wet, ik kan alleen protesteren
dat mijn Dame zich niet aan onze afspraak houdt.
Mij is niets zo kostbaar is als de dood.

Désir s'i vot tirer a sa plaisanche,
mais Espérance ne s'i veut assentir,
ains dist: Desirs, en quoi astu fianche
que veus ensi trestous biens acomplir?
Désirs s'esmaye et me fait bien sentir
.
que se Fortune ne me fait aucun déport.
Riens ne me puet tant valoir comme la mort.

Verlangen wil zich gezellig nestelen,
maar Hoop wil zich daar niet bij neerleggen
en zegt zo: Verlangen, waar heb jij vertrouwen in
dat je zo van alles wil bewerkstelligen?
Verlangen schrikt en doet me goed voelen
dat als het Lot mij geen tijd meer gunt
mij niets zo kostbaar is als de dood.

10 ME SON UNO CHE PER LE FRASCHE
To mi son uno che per le frasch'andando
vo pur cercando i toiletdosi fiori
per far ghirland'a me
di nuovi odori.

Ik ben iemand die tussen de twijgen wandelt
en ook op zoek gaat naar geurige bloemen
om bloemenkransen te maken voor mezelf,
met nieuwe geuren.

Cosi s'aquista fronde gradita
de l'arbor verde
che non teme sita.

Op die manier verkrijgt men de kroon
van de groene boom
die de dorst niet vreest.

Dell'altrui fronde mai
non cheggio l'ombra,
angi m'ingombra
l'altru' pensier vile
che veste sua viltá
de Paltrui stile.

Ik vraag nooit de schaduw van
het gebladerte van iemand anders,
want de gedachte van iemand anders
die laf is, bedrukt me
omdat hij zijn eigen lafheid bekleedt
met de stijl van iemand anders.
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Corbo che di paon veste le penna
fra papagalli in vergogna
si sperma.

De raaf tooit zich met de veren van de pauw
maar temidden van de papegaaien vallen zijn veren
in schaamte van hem af.

AVE MARIS STELLA
Ave Mans stella,
Dei Mater alma,
atque semper Virgo,
felix caeli porta.
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Wees gegroet, ster der zee,
Moeder Gods, en tevens
gave Maagd bestendig
blijde poort des levens.

The Clercks' Group
Edward Wickham

Muzikale leiding

Adam Woolf

trompet

The Clercks' Group
Helen Neeves
Carys Lane
Lucy Ballard
William Missin
Tom Raskin
Mark Dobell
Jonathan Arnold
Edward Wickham

sopraan
sopraan
alt
altus
tenor
tenor
bas
bas

Zondag, 21 augustus 2005
inleiding: 19.15 uur — Winterkapel Augustinus
concert: 20.00 uur — Augustinus
rondetafelgesprek: 21.30 á 22.00 uur — Augustzjnertheater

In samenwerking met Klara
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PROGRAMMA

John Dunstable (ca. 1390-1453)
Veni Sancte Spiritus / Veni Creator
Quam pulchra es
Johannes Tinctoris (ca. 1435-1511)
Missa L'homme armé
Gloria
Guillaume Dufay (1397-1474)
Veni Creator Spiritus (Hymne)
Antoine Busnois (ca. 1430-1492)
In hydraulis
Johannes Ockeghem (ca.1410-1497)
Alma redemptoris mater
Intemerata Dei mater
Antoine Busnois
Victimae paschali laudes
Guillaume Dufay
Vexilla regis prodeunt (Hymne)
Jacob Obrecht (1457/58-1505)
Mille quingentis
Salve Regina á 6
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Een eerbetoon aan Obrecht
Edward Wickham

"In onze tijd ervaren we hoe veel musici met roem worden overladen. Wie kent Johannes Dunstaple,
Guillermus Dufay, Egidius Binchois, Johannes Ockeghem, Anthonius Busnois, Johannes Regis, Firrninius
Caron, Jacobus Carlerii, Robertus Morton, of Jacobus Obrechts niet? Wie prijst hen niet de hemel in, wier
composities, bekend over de hele wereld, Gods kerken, de paleizen van koningen, de huizen van particulieren
vullen met de meest volmaakte melodieën?" schreef Johannes Tinctoris in zijn Complexus effectuum musices.
In deze en andere vaak geciteerde uitspraken uit zijn verhandelingen definieerde Tinctoris voor zichzelf en
de volgende generaties van muziekhistorici een historische periode, die - willens nillens - de geschiedenis
inging als de Renaissance. Voor Tinctoris begon de Renaissance in de muziek met de werken van Engelsen,
en in het bijzonder John Dunstable, wiens 'lieflijke' tonen collega's als Guillaume Dufay en Gilles Binchois
beïnvloedden. Hij voegde een hedendaagse toets aan het verhaal toe door melding te maken van de - vermoedelijk nog jonge - Jacob Obrecht, die dit jaar precies vijfhonderd jaar geleden overleed. Voor Tinctoris
was alles wat vóór die tijd werd geschreven, waardeloos. Vandaag vinden we nog zelden een dergelijke
enthousiaste en vastberaden verknochtheid aan eigentijdse muziek.
De twee werken van John Dunstable in dit programma zijn een uitdrukking van verschillende aspecten van
zijn kunst. Veni Sancte Spiritus / Veni Creator is een klassiek voorbeeld van een isoritmisch motet waarin
het materiaal van de tenorpartij - afgeleid van de gregoriaanse hymne - opeenvolgende ritmische diminuties
ondergaat. Dit geeft een versnellend effect aan het motet, dat uitmondt in een climax. Quam pulchra es is
daarentegen volledige homofoon en bijzonder consonant: een voorbeeld misschien, van de 'lieflijkheid' die
Tinctoris zo waardeerde.
Johannes Tinctoris bewonderde tevens de `varietas' in de muziek en zijn eigen mis op de melodie van
L'homrne armé, is een voortreffelijke - zij het soms zwartgallige - belichaming van deze voorliefde. De melodie werd op verschillende ingenieuze manieren gebruikt, bijvoorbeeld in een fantasia-achtig "Amen" tot
besluit van het Gloria. Guillaume Dufay is in dit concertprogramma vertegenwoordigd met twee van de hymnecomposities die tijdens zijn leven zo populair waren en die, in tegenstelling tot zijn complexere polyfonie,
tot ettelijke decennia na zijn dood deel bleven uitmaken van het repertoire van sommige Italiaanse koren.
Toondichters dreigen, net als acteurs, voortdurend het slachtoffer te worden van typecasting. In Martin Le
Francs Le Champion des Dames, werd Dufay afgebeeld met een orgel en Gilles Binchois met een harp,
waarmee hun respectieve expertise in religieuze en profane muziek werd aangegeven. In veel geschriften
met betrekking tot de algemene geschiedenis van de renaissancemuziek wordt de tweede helft van de 15de
eeuw gekenschetst als de glorieperiode van Johannes Ockeghem en Antoine Busnois, met Johannes
Ockeghem als zogezegde vernieuwer van de religieuze muziek en Busnois van de chansons. In feite gaf de
religieuze muziek van Busnois blijk van dezelfde rijke verbeelding en virtuositeit als veel van zijn liederen.
In hydraulis, waarin de dichter - we nemen aan dat het hier om Busnois gaat - de hoogste hulde brengt aan
Ockeghem door hem te vergelijken met Pythagoras, de 'uitvinder' van de muziek, staat bol van de tekstuele en muzikale misleidingen, zoals een jonge componist die een oudere collega probeert te imponeren. Uit
Victirnae paschali laudes blijkt een gelijkaardige voorliefde voor complexe ritmes. Interessant is hier dat de
antifoon werd bewerkt voor hoge stemmen, waarbij de melodie zich het grootste deel bevindt in de partij
van de contratenor altus. Een ode misschien, aan Ockeghems Alma redemptoris mater, dat dezelfde format
hanteert? In Intemerata Dei mater werd daarentegen gebruik gemaakt van een lage tessituur, zowat zijn
handelsmerk, en werd het gebruik van een reeds bestaande melodie helemaal geschuwd.
In deze nieuwe muziekgeschiedenis die Tinctoris propageerde, drong Obrecht zich met een verrassende
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arrogantie op. Mille quingentis is op het eerste zicht een eerbetoon aan de vader van de componist, maar
wanneer we verder lezen, ontdekken we dat het belangrijkste geschenk van Guillermus aan de wereld ...
zijn zoon is, de "Orpheuslijke Jacob". Dat de arrogantie gegrond is, blijkt uit het laatste werk in ons programma, het adembenemende zesstemmige Salve Regina, die de bekende melodie verweeft in een doorwrochte klankstructuur van langgerekte frasen en muzikale paragrafen met bijna een symfonisch allure.
Geen enkel antifoon of motet uit die tijd kan dit stuk evenaren en in se verdiende Obrecht hiermee zijn
plaats in de canon van Tinctoris.
Vertaling: ICTL
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VEN! SANCTE SPIRITUS / VEN!
CREATOR
A

Veni Sancte Spiritus,
et emitte celitus
lucis tue radium.
Veni pater pauperum,
veni dator munerum,
veni lumen cordium.

Kom, Heilige Geest,
en zend vanuit de hemel
een straal van uw licht op ons neer.
Kom, vader van de armen,
kom, schenker van genade,
kom, licht van de harten.

Consolator optime,
dulcis hospes anime
dulce refrigerium.
In labore requies
in estu temperies
in flectu solacium.

Beste Trooster,
zoete gast van het gemoed,
zoete verkwikking.
Rust in de inspanning,
matiging in de hartstocht,
troost in het verdriet.

0 lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.
Sine tuo numine
nihil est in lumine,
nihil est innoxium.

0 allergelukzaligst licht,
vervul tot in de diepste kern
de harten van uw getrouwen.
Zonder uw goddelijke almacht
blijft alles in het duister,
blijft niets schuldeloos.

Lava quod est sordium,
riga quod est aridum
sana quod est saucium.
Flecte quod est rigidum
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.

Was wat vuil is,
besproei wat dor is,
genees wat krank is.
Buig wat stram is,
verwarm wat koud is,
recht wat krom is.

Da tuis fidelibus
in te confidentibus
sacrum septenarium.
Da virnitis meritum,
da salutis exitum,
da perhenne gaudium.

Schenk uw getrouwen
die op u hun hoop hebben gesteld,
uw heilige zevenvoudige genade.
Schenk de beloning van de deugd,
schenk de bekroning van het heil,
schenk de eeuwige vreugde.

B

Veni Sancte Spiritus
et infunde primitus
rorem celi gratie.
Precantibus humanitus
salve nos divinitus
a serpentis facie.

Kom, Heilige Geest
en stort in ons gemoed
de dauw van uw hemelse genade.
Vanuit ons mens-zijn smeken wij tot u:
red ons vanuit uw god-zijn
voor het aanschijn van de slang.

In cuius presentia,
ex tua clementia.
Tecta sint peccata.
Nostra servitia,
corda penitentia
tibi fac placata.

Wanneer wij voor haar staan,
dek dan onze zonden toe
vanuit uw erbarmen.
Wij zijn uw dienaars,
schenk vergiffenis
aan ons rouwmoedig hart.
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Languidorum consolator
et lapsorum reformator,
moris medicina.
Peccatorum perdonator,
esto noster expurgator
et duc ad divina.

Gij zijt de trooster van de bedrukten,
de redder van wie ten gronde ligt,
genezing in het uur van de dood.
Gij die de zonden vergeeft,
zuiver ons van smet
en leid ons naar het paradijs.

C
Veni Creator Spiritus
mentes tuorum visita,
imple superna gratia
que tu creasti pectora.

Kom, Schepper Geest,
daal neer in het gemoed van uw getrouwen,
vervul met hemelse genade
de harten die gij geschapen hebt.

Qui paraclitus diceris
donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis caritas
et spiritalis unctio.

Uw naam is Trooster,
gave van de allerhoogste God,
levende bron, vuur, liefde,
geestelijke zalving.

Te septiformis munere
dextre Dei tu digitus,
tu rite promissum Patris
sermone ditans guttura.

Gij, zevenvoudige genade,
vinger aan Gods rechterhand,
gelofte van de Vader,
schenker van het taalvermogen.

Accende lumen sensibus
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans perpetim.

Stort het licht in ons gemoed,
ontsteek de liefde in ons hart,
maak onze zwakheid sterk
door uw nooit aflatende kracht.

Hostem repellas longius
pacemque dones protinus;
ductore sic te previo
vitemus omne noxium.

Drijf ver de vijand van ons weg,
schenk ons blijvende vrede;
met u als herder van het eerste uur
blijven wij vrij van elke smet.

Per te sciamus de Patrem.
Noscamus atque Filium,
te utriusque spiritum
credamus omni tempore.

Geef dat wij met uw hulp
de Vader kennen en de Zoon,
en laat ons steeds geloven
in de Geest die van hen beide is uitgegaan.

QUAM PULCHRA ES
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Quam pulchra es et quam decora,
carissima in deliciis.
Statura tua assimilata est palme
et ubera tua botris.
Caput tuum ut Carmelus,
collum tuum sicut turris eburnea.

Hoe mooi zijt gij en hoe bevallig,
duizendmaal lieflijk, een genot.
Uw gestalte is als een palm
en uw borsten als druiventrossen.
Uw hoofd is als een karmel,
uw hals als een ivoren toren.

Veni, dilecte mi,
egrediamur in agrum
et videamus si flores
fructus parturierunt,
si floruerunt mala Punica.

Kom, mijn geliefde,
laten we de velden ingaan
en kijken of de bloemen
vruchten voortbrengen,
of de kweeperen bloeien.

Ibi dabo tibi ubera mea.
Alleluia.

Daar zal ik je mijn borsten bieden.
Alleluja.

GLORIA

voor de misdelen: zie p. 207

VEN! CREATOR SPIRITUS
Veni, Creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple suprena gratia
quae tu creasti pectora.

Kom, Schepper Geest,
daal neer in het gemoed van uw getrouwen,
vervul met hemelse genade
de harten die gij geschapen hebt.

Qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Uw naam is Trooster,
gave van de allerhoogste God,
levende bron, vuur, liefde,
geestelijke zalving.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promissum Patris
sermone ditans guttura.

Gij, zevenvoudige genade,
vinger aan Gods rechterhand,
gelofte van de Vader,
schenker van het taalvermogen.

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Stort het licht in ons gemoed,
ontsteek de liefde in ons hart,
maak onze zwakheid sterk
door uw nooit aflatende kracht.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus;
ductore sic te praevio
vitemus omne noxium.

Drijf ver de vijand van ons weg,
schenk ons blijvende vrede;
met u als herder van het eerste uur
blijven wij vrij van elke smet.

Per te sciamus da Patrem.
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Geef dat wij met uwe hulp
de Vader kennen en de Zoon,
en laat ons steeds geloven
in de Geest die van hen beide is uitgegaan.

Deo Patri sit gloria,
et Filio qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula. Amen.

Eer aan de Vader,
en de Zoon die uit de dood
herrees, en de Parakleet (=Heilige Geest)
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen

IN HYDRAULIS
In hydraulis quondam Pythagora
admirante melos phtongitates
malleorum secus his equora
per ponderum inequalitates
adinvenit muse quidditates.

Wanneer Pythagoras het klinken van
de hamers van het waterorgel bewonderde
niet eentonig
door hun ongelijk gewicht
kwam hij tot de essentie van de muziek.

Epitritum ast hemiloliam
epogdoum duplam nam perducunt

Want epitritum, hemiola, epogdoum en
dupla leiden naar de harmonie met
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tessaron penthe convenientiam
nec non phtongum et pason adducunt
monochordi dum genus conducunt.

tessaron en penthe, maar eveneens naar
phtongum en pason, en verbinden deze
met de aard van het monochord.

Hec Ockeghem cunctis qui precinis
Galliarum in Regis latria
practiculum tue propaginis
arma cernens quondam per atria
Burgundie ducis in patria.

Ockeghem, die aan het hof van de koning der
Galliërs de belangrijkste voorspeler zijt,
gij bezit de kracht van uw generatie wanneer
gij vertoeft in het atrium van de hertog van
Bourgondië in uw vaderland.

Per me Busnois illustris comitis
de Chaurolois indignum musicum
saluteris tuis pro meritis
tamquam summum Cephas tropidicum.
Vale verum instar Orpheicum.

Door mij, Busnois, onwaardig musicus van de
beroemde hofhouding van Karel, wordt gij gegroet
omwille van uw verdienstelijkheid,
als het ware zoals Cephas, de allergrootste.
Het ga u goed, waarachtig evenbeeld van Orpheus.

ALMA REDEMPTORIS MATER
Alma redemptoris mater,
quae pervia coeli porta manes
et stella mans, succurre 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, kom 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 Gabriëls mond het Ave mocht vernemen
heb medelijden met de zondaars.

INTEMERATA DEI MATER
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Intemerata Dei mater,
generosa puella,
milia carminibus quam stipant
agmina divum,
respice nos tantum,
si quid iubilando meremur.
Tu scis, virgo decens,
quanti discrimen agatur
exulibus passimque quibus iactemur arenis.
Nec sine te manet ulla quies,
spes nulla labori;
nulla salus patrie,
domus aut potiunda parentis,
cui regina praees:
dispensans omnia laeto suscipis
ore pios dulci quos nectare potas,
et facis assiduos epulis accumbere sacris.
Aspiciat facito miseros pietatis
ocello Filius: ipsa potes.
Fessos hinc arripe sursum diva virgo manu
tutos et in arce locato.
Amen.

Onbevlekte moeder Gods,
deugdzame maagd,
rond wie rang na rang van godheden
verzamelen met liederen,
wij vragen u naar ons neer te kijken, als we
dat met onze vreugdevolle lof zouden verdienen.
U weet, gratievolle maagd, welke gevaren
de bannelingen die zonder onderscheid
op de kust worden gegooid, te wachten staan.
Zonder u blijft geen vrede ooit duren,
en is er geen hoop op winst uit ons werk;
er is geen veiligheid voor ons vaderland,
noch een thuis voor ons erfbezit,
dat u, vorstin, beschermt:
u heeft de leiding over alles,
u voedt ze met uw zoete nectar, en u geeft
de vaststandigen een plaats op het heilig feest.
Wij smeken u, laat uw zoon met medelijden op ons
neerzien: zulks is in uw macht. Grijp ons
met uw goddelijke hand, maagd, want wij zijn moe,
en plaats ons in een burcht waar we veilig zijn.
Amen.

VICTIMAE PASCHALI LAUDES
Victimae paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando:
dux vite moruus regnat vivus.
Dic nobis Maria, quid vidisti in via?
Sepulchrum Christi viventis
et gloriam vidi resurgentis:
Angelicos testes, sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes nostra:
praecedet suos in Galileam.
Credendum est magis soli Marie
veraci quam Judeorum turbe fallaci.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere:
tu nobis victor Rex, miserere.

Dat de christenen een offer brengen aan het
Paaslam, het Lam dat de schapen verlost heeft:
Christus, onbevlekt, heeft de zondaars met de
Vader verzoend. Dood en leven waren verwikkeld
in een wonderbaarlijke strijd: de Heer van het
leven die gestorven was, regeert levend.
Zeg ons, Maria, wat hebt gij onderweg gezien?
Het graf van Christus die leeft, en de glorie van
Hem die is opgestaan, heb ik gezien: de engelen
waren getuigen, de zweetdoek en de gewaden.
Christus onze hoop is verrezen:
Hij gaat de zijnen voor naar Galilea.
Maria verdient meer geloof dan
de bedrieglijke bende van de joden.
Wij weten dat Christus werkelijk verrezen is:
gij, zegevierende Vorst, erbarm u over ons.

VEXILLA REGIS PRODELTNT
Vexilla regis prodeunt.
Fulget crucis mysterium,
qua vita mortem pertulit
et morte vitam protulit.

De krijgsbanieren van de koning treden aan.
Schitterend is het mysterie van het kruis,
waardoor het leven de dood heeft doorstaan
en door de dood het leven heeft voortgebracht.

Quae vulnerata lanceae
mucrone diro, criminum,
ut nos lavaret sordibus,
manavit unda et sanguine.

Uit de wonde gemaakt door de lanspunt
om ons te reinigen
van de smet van onze misdaden,
stroomde water en bloed.

Impleta sunt quae concinit
David fideli carmine.
Dicendo nationibus:
regnavit a ligno Deus.

Vervuld is wat David
zong in zijn trouwe psalmen.
Zijn boodschap aan de volkeren luidt:
God heerst vanaf het kruis.

Arbor decora et fulgida,
ornata regis purpura,
electa digno stipite
tam sancta membra tangere.

0, boom, schoon en schitterend,
gehuld in koninklijk purper,
uitverkozen om op uw kruishout
de zo heilige ledematen te torsen.

Te, fons salutis, Trinitas,
collaudet omnis spiritus.
Quibus crucis victoriam
largiris, adde praemium. Amen.

U, Drievuldigheid, bron van onze redding,
love elke adem. Schenk hen aan wie gij
de zege van het kruis laat toekomen,
het eeuwige heil. Amen.

MILLE QUINGENTIS
Mille quingentis verum
bis sex minus annis
Virgine probeniti sapsis
ab origine Christi,
Siclides flerunt Musae,

Nadat 1488 jaren waren verstreken
sinds de geboorte van Christus,
Zoon van de Maagd,
weenden de Siciliaanse Muzen
toen de Schikgodinnen
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dum Fata tulerunt
Obrecht Guillermum,
magna probitate decorum,
Ceciliae ad festum,
qui Caeciliam peragravit
Oram. Idem Orpheicum
musis Jacobum generabit.
Ergo dulce melos succentorum
chorus alme
concine ut ad caelos sit
vecta anima et data palme.
Amen.

Willem Obrecht, een man gesierd
door grote rechtschapenheid,
wegrukten op het feest van Sint Cecilia.
Hij die ooit Sicilië doorkruiste,
heeft de Orpheuslijke Jacob
door de Muzen voortgebracht.
Zing derhalve dit lied lieflijk,
goedgunstig koor van succentors,
zodat zijn ziel naar de hemel
moge worden gedragen
en de palmtak mag ontvangen.
Amen.

Tenor

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

Heer, geef hun eeuwige rust
en laat het eeuwig licht
voor hen stralen.

SALVE REGINA
Salve Regina,
mater misericordie:
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.

Wees gegroet,
barmhartige koningin,
hoop van ons leven,
gegroet.

Ad te clamamus,
exules, filii Hevae.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Tot u roepen wij,
verdreven kinderen van Eva.
Vanuit dit tranendal
richten wij ons gesteun
en geween tot u.

Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.

Gij zijt onze voorspraak,
vestig dan uw barmhartige
ogen op ons.

Et Jesum,
benedictum fructum ventris rui,
nobis post hoc exilium ostende.

En toon ons Jezus,
de gezegende vrucht van uw schoot
na ons bestaan in dit aardse verbanningsoord.

0 Clemens. 0 pia.
0 dulcis Virgo Maria.

0 genadige, o liefdevolle,
o tedere maagd Maria.
vertaling: Jan Gzjsel, Chantal Coppens, ICTL
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Jurgen De bruyn,
Wim Maeseele &
Liam Fennelly
Jurgen De bruyn
Wim Maeseele
Liam Fennelly

luit
luit
vedel

Zondag, 21 augustus 2005
concert: 22.30 uur — Kapel Elzenveld

In samenwerking met Klare
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PROGRAMMA

Jacob Obrecht (1457/58-1505) / Hans Neusidler (ca. 1508/09-1563)
Si sumpsero
Jacob Obrecht / Francesco Spinacino (fl. 1507)
Si dedero
Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521) / Francesco Spinacino
Fortuna desperata
Jacob Obrecht / Fennelly, Maeseele & De bruyn (bewerking)
Ic weinsche alle scoene vrauwen eere
Jacob Obrecht / Hans Gerle (ca. 1500-1570)
Tandernack
Jacob Obrecht / Fennelly, Maeseele & De bruyn (bewerking)
Tandernaken
Josquin Desprez / Francesco Spinacino (fl. 1507)
La Bernardina de Josquin
Jacob Obrecht ? / Arnolt Schlick (ca. 1460-na 1521)
Metzkin isack
Jacob Obrecht ? / Fennelly, Maeseele & De bruyn (bewerking)
Tmeiskin was jonck
Jacob Obrecht ? / Fennelly, Maeseele & De bruyn (bewerking)
Een vraulic wesen
Jacob Obrecht ? / Fennelly, Maeseele & De bruyn (bewerking)
Wat willen wij metten budel spelen
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Diminuties anno 1500
Jurgen De bruyn

Kort na 1500, tussen 1507 en 1511, verschenen de eerste drukken voor luit bij drukker Ottaviano Petrucci in
Venetië. Hij was er de voorgaande jaren in geslaagd om meerstemmige muziek te drukken met een systeem van
losse drukvormen. Dit systeem kon makkelijk worden omgezet naar de typische schriftuur voor luit: de tabulatuur. Deze schriftuur verscheen in verschillende - Italiaanse, Franse en Duitse - vormen en gaf in het algemeen
via een symboolnotatie van cijfers en/of letters de plaats aan waar een bepaalde noot op de luit moet worden
genomen. Petrucci's uitvinding, die ook gewone notenbalknotatie toeliet, maakte het mogelijk om polyfonie en
luitmuziek op relatief grote schaal te verspreiden. Dit betekende een ware revolutie voor de muziekindustrie.
Drukken als Francesco Spinacino's Intavolatura de liuto, libro primo uit 1507 bevatten solo's en duowerken voor luit, improvisatievormen als ricercars en bewerkingen van chansons van befaamde polyfonisten als
Alexander Agricola, Heinrich Isaac, Josquin Desprez en Jacob Obrecht. Typische Italiaanse dansvormen als
de saltarello en de piva of vocale frottola's van componisten als Bartolomeo Tromboncino en Marchetto
Cara, dikwijls op teksten van Francesco Petrarca, Pietro Bembo of Lodovico Ariosto, vinden we terug in
bundels van Joan Ambrosio Dalza en Franciscus Bossinensis. Deze laatstgenoemden waren in dienst van
het hof van Isabella d'Este in Ferrara.
Net als de steden Venetië, Ferrara en ook Bologna, dat een belangrijk centrum werd voor de instrumentenbouw, ontwikkelde de Duitse stad Nuremberg zich in het begin van de 16de eeuw tot een van Europa's
meest belangrijke commerciële centra. Het was een van de eerste imperialistische steden die in 1524 aanleunde bij de Reformatie en groeide uit tot een metropool van kunsten en wetenschappen. De stad mocht
vooraanstaande figuren als Albrecht Drer en de dichter Hans Sachs tot haar inwoners rekenen. Hier promootte vooral de burgerij en de patricische omgeving de instrumentenbouw en de muziekpraktijk. Deze
geëmancipeerde, welopgeleide, intellectueelartistieke middenklasse lag mee aan de basis van de succesvolle
boekdrukkunst. De eerste uitgevers die zich uitsluitend met muziekdrukken bezighielden, waren
Hieronymus Formschneider en Johannes Petreius. In samenwerking met de musicus en instrumentenbouwer Hans Gerle, bracht Formschneider twee volumes uit met muziek voor luitsolo, evenals Musica Teusch
uit 1532, een methode voor snaarinstrumenten en luit. In een ware concurrentiestijl beantwoordde Petreius
deze uitgaven met twee luitboeken van luitist, componist, leraar en bouwer Hans Neusidler. Verder publiceerden ze beiden missen, anthologieën van Duitse liederen en collecties met driestemmige muziek.
Dikwijls betrof het hier ook een internationaal repertoire met meesterwerken als bijvoorbeeld
Tandernaken, Franse composities van componisten als Jacques Brumel, Loyset Compère, Antoine de
Févin, Josquin Desprez of Jacob Obrecht, naast recentere Italiaanse vormen.
De vroege luitbundels kenmerkten zich door een virtuoze solistische speelstijl. De vocale meerstemmige
modellen, die ook aan de grondslag lagen van de composities in dit concertprogramma, werden getransformeerd tot uitgezuiverde instrumentale werken, gekruid met virtuoos passagewerk en versierde cadensen.
Deze praktijk was toen al het domein van de professionele muzikanten, hoewel drukken zoals deze van
Hans Gerle bedoeld waren voor amateurs uit de welstellende burgerij die zich de dure boeken en instrumenten konden veroorloven.
In de confrontatie van de Italiaanse met de Duitse diminutiestijl valt op hoe de Duitse stijl min of meer getrouw
bleef aan de stemontwikkeling binnen een polyfone structuur. Spinacino's stijl getuigde dan weer van een grotere individuele expressiedrang. Hij week in zijn virtuoze omzwervingen meer af van de oorspronkelijke structuur
en creëerde op die manier een bijna nieuwe, zelfstandige compositie. Een compromisstijl vinden we terug bij
Pieter Phalesius die later in Leuven en Antwerpen het internationaal repertoire zou herkauwen en compileren in
tal van luitcollecties, die erg in trek waren bij het luitrninnende publiek en verkochten als zoete broodjes.
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Corvina Consort
Zoltán Kalmanovits artistieke leiding

Miklós Budai
András Demj én
Balázs Draskóczy
Eszter Draskóczy
Lídia Draskóczy
Zoltán Kalmanovits
Károly Pászti
Agnes Pintér

luit
bas
tenor & blokfluiten
rebec
vedel
bariton
tenor & blokfluit
sopraan & renaissanceharp

Maandag, 22 augustus 2005
concert: 12.00 uur — Kapel Elzenveld
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PROGRAMMA

Pierre de la Rue (ca. 1452-1518)
Pourquoy tant me fault ii attendre
Tous les regretz
Pour ce que je suis
De l'oeil de la fille du roy
Pourquoy non...
Autant en emporte le vent
Pour ung jamais
Pour ung jamais (Fraw Margretsen Lied)
Ce n'est pas jeu
Tous nobles cuers
Cueurs desolez / Dies illa
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Chansons uit de liedboeken van Margaretha van
Oostenrijk
Zoltán Kalrnanovits

Pierre de la Rue
Wanneer hij rond 1452 in Doornik werd geboren, was Pierre de la Rue's vader als trompettist verbonden
aan het Bourgondische hof. De jonge Pierre de la Rue maakte er vermoedelijk deel uit van het hofkoor van
1477 tot 1485, al is dat niet bewezen. Het eerste document maakt melding van De la Rue onder de naam
Peteren van Straten, als tenor van de kathedraal van 's-Hertogenbosch. Hij bleef daar in dienst van 1489 tot
1492 en werd onder verschillende namen vermeld, zoals Peteren van Straten, Pierchon de la Rue of Petrus
de Vico. Vanaf 1492 tot 1516 stond hij in dienst van verschillende vorsten: we vinden hem eerst terug aan
het hof van Maximiliaan I, keizer van het Heilige Roomse Rijk, in de functie van 'Cantor Romanorum
regis'. Vervolgens diende hij de kinderen van de keizer, Filips de Schone en Margaretha van Oostenrijk, en
nog later zijn kleinzoon, de latere Karel V.
Vanaf 1506, na de dood van Filips de Schone, genoot Pierre de la Rue de persoonlijke bescherming van
Margaretha van Oostenrijk. De laatste periode van zijn leven bracht hij door in Kortrijk. Hij overleed er op
20 november 1518. Heinrich Glareanus en Teofilo Folengo vermeldden hem als de voornaamste componist
van zijn tijd. Enkel Josquin Desprez overtrof hem in populariteit. Er zijn van Pierre de la Rue 31 missen,
23 motetten en meer dan 30 wereldlijke werken bewaard gebleven.

De chansonniers van Margaretha van Oostenrijk
Margaretha van Oostenrijk, vanaf 1507 landvoogdes van prins Karel — de latere keizer Karel V — in de
Nederlanden, werd geboren in 1480. In 1482 verloofde ze zich krachtens het Verdrag van Atrecht met de
kroonprins, de latere Karel VIII, die twaalf jaar ouder was. Het verdrag verenigde Bourgondië met Artesië.
Het huwelijk werd echter niet voltrokken en in 1493 schonk Karel, via het Verdrag van Senlis, Margaretha
terug aan haar vader, maar hij behield Bourgondië. Na 1501 regeerde Margaretha, als gemalin van Filibert
II, hertog van Savoye, in het kasteel van Pont d'Aiu. Ze ontdekte en oefende er haar politieke talenten. Zo
bekwam ze bijvoorbeeld de veroordeling tot ballingschap van de broer van Filibert, omwille van zijn
onwettige intriges. Margaretha bleef trouw aan haar ministers en adviseurs, die van Savoye een welvarende
streek wilden maken, zelfs na haar vertrek, en liet zich omringen met prominenten als Jean Lemaire, die ze
met haar meenam naar Mechelen. Naast hofdichter en auteur van La Couronne Margaritique was Jean
Lemaire ook de geschiedschrijver van Margaretha van Oostenrijk. Hij was het die onder andere de tekst
voor het bekende lied Mille regretz schreef, dat werd getoonzet door Josquin Desprez en in 1533 door
Pierre Attaingnant in Parijs werd gepubliceerd. Verscheidene auteurs bewerkten het chanson van Desprez
en Lemaire. In het boek van Luyz de Narváez, dat in 1538 werd uitgegeven, dook het op als La canción del
Emperador, de geliefkoosde melodie van keizer Karel V. In 1549 werd het tevens uitgegeven door Tielman
Susato.
De geschiedenis maakt verder melding van een belangrijk politiek verdrag dat door Margaretha in 1529 —
één jaar voor haar dood — werd ondertekend: het Verdrag van Kamerijk, of de Taix des Dames', dat de
vrede herstelde tussen Frankrijk en het rijk van Karel V. Ze sloot het met de vriendin uit haar kindertijd,
Louise de Savoye, moeder van Frangois I.
Tal van gerenommeerde geleerden en humanisten vertoefden aan het hof van Margaretha, waaronder
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Desiderius Erasmus en de fysicus Cornelius Agrippa. Als gouvernante van Karel nam ze in 1512 Adriaan
van Utrecht in dienst, die later van Karel V een hoge post zou krijgen en nog later, in 1522, paus Adrianus
VI werd. Tussen 1520 en 1521 was zelfs Albrecht Drer te gast aan het hof. In zijn dagboek vinden we een
verwijzing naar Margaretha van Oostenrijk, gedateerd in juni 1521. Margaretha beoefende ook zelf verschillende kunsten. Documenten tonen aan dat ze schilderde, clavichord speelde, zong en bovendien een
aantal vreemde talen sprak zoals Frans en Spaans. Daarnaast beschikte ze over een uitgebreide bibliotheek.
Ze was ook zelf amateurschrijfster en dichteres. Zo schreef ze zelf de teksten voor verschillende liederen in
haar eigen liedboeken.
De chansonniers bestaan uit de manuscripten MS 228 en MS 11239 van de Koninklijke Bibliotheek Albert
I in Brussel. Ze bevatten werken van componisten als Josquin Desprez, Pierre de la Rue, Loyset Compère,
Alexander Agricola, Gaspar van Weerbeke, Heinrich Isaac, Jacob Obrecht en tal van anderen. In beide
manuscripten zijn de meeste werken identiek. Na het overlijden van Margaretha van Oostenrijk kwam de
verzameling in handen van Maria, de zus van Karel V en echtgenote van Lodewijk II, koning van Hongarije
en Bohemen, die na de dood van haar man werd aangesteld tot landvoogdes van de Nederlanden. Na het
overlijden van Maria van Hongarije in 1558, centraliseerde Filips II haar bibliotheek in Brussel. Later werd
het manuscript teruggevonden in de bibliotheek van Bourgondië. Tussen 1794 en 1815 werd de bibliotheek
grotendeels overgebracht naar de Bibliothèque Nationale van Parijs, maar in 1838 werden de manuscripten
opnieuw overgebracht naar Bourgondië. Tussen 1839 en 1842 werd het opgenomen in de collectie van de
Koninklijke Bibliotheek van België, waar de werken vandaag nog steeds worden bewaard.

Chansons
Wanneer we de 15de-eeuwse chansons onder de loep nemen, merken we dat de muzikale vorm de structuur
van de tekst volgt. De componisten moesten zich schikken naar de vormregels van de literatuur. Dit ging
eveneens op voor de kerkgezangen uit die tijd: de vormtradities van de liturgische genres bepaalden de
structuur van de composities. In de praktijk bestaan deze gewijde vormen vandaag nog altijd, terwijl hun
profane tegenhangers in vergetelheid zijn geraakt. In de 15de eeuw werden literatuur en wereldlijke muziek
gedomineerd door drie metrische vormen: het rondeel, het virelai (of zijn 'modernere' variant het herderslied) en de ballade. Deze strikte vormen vonden hun oorsprong in het troubadoursgedicht. Ze werden voor
het eerst gebruikt in de Franse en Nederlandse literatuur en muziek, maar vonden tevens ingang in de
Italiaanse, Engelse en Spaanse kunsten. De profane liederen van Pierre de la Rue, die werden overgeleverd
via de Chansonniers van Margaretha van Oostenrijk, werden - op enkele uitzonderingen na — in rondeelvorm geschreven. Het rondeel was misschien wel de meeste verspreide 'vaste vorm' en werd als volgt opgebouwd: ABaAabAB. Daaruit kunnen we afleiden dat de componisten die deze vorm hanteerden, twee soorten muziekmateriaal gebruikten. De muziek en de woorden van de in hoofdletters aangeduide passages zijn
identiek. Dit zijn de refreinen (R) die afwisselen met de strofen (S). De derde en vierde passages bestaan uit
een korte strofe (s) en een kort refrein (r). Onafhankelijk van de versbouw van de woorden, ziet de muziekstructuur er steeds als volgt uit:
X

Y
R

X

X

sr

X

Y
S

X

Y
R

In de 15de eeuw bestond de tekst van de rondelen meestal uit vier of vijf verzen. Soms zien we strofen van
zes of meer verzen. De rijmformule van het rondeel met vier verzen (het kwatrijn) is gewoonlijk abba, en
is zelden aabb. De rijmformule van het rondeel met vijf verzen (het kwintijn) is bijna altijd aabba. Zo steunt
de muziekpassage Y bijna altijd op de rijmformule ba.
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Helaas werden niet alle teksten van de stukken die als uitgangspunt dienden voor dit concert, integraal
genoteerd. Daarom kunnen we de volledige vorm van het rondeel enkel beschrijven op basis van werken

waarvan de integrale tekst is bewaard gebleven, of via werken die werden gereconstrueerd op basis van
andere bronnen. Het lied dat begint met de woorden A vous non autre vinden we terug in verscheidene
manuscripten, maar de teksten in de verschillende bronnen vertonen grote verschillen. Het manuscript van
Brussel bevat een onvolledig rondeel met vier verzen, terwijl het document Harley Nr. MS 5242 in Londen
een vijfregelig rondeel aan dezelfde melodie verbindt. In onze interpretatie hebben we daarom getracht de
twee teksten voor te stellen — naar het voorbeeld van het middeleeuwse motet — waarbij de verschillende
woorden op de verschillende stemmen werden gezet. De superius zingt het volledige kwintijn en het vierregelige gedicht wordt vertolkt door de andere stemmen. Misschien was deze techniek niet helemaal ongebruikelijk voor die tijd - denken we bijvoorbeeld aan het lied S'elle m'amera / Petite camusette van Johannes
Ockeghem of aan tal van motetliederen waarvan de stemmen zowel Franse als Latijnse teksten hadden. Als
voorbeeld daarvan verwijzen we naar het sluitstuk van dit concert, het vijfstemmige rondeel Cueurs desolez / Dies illa, ter nagedachtenis aan Jean de Luxembourg, een compositie waarvan de auteur onbekend is,
al was het waarschijnlijk Pierre de la Rue. Het werk verwijst nergens naar de naam van de in 1508 overleden vorst. Enkel het acrostichon bij de strofe-overgang getuigt van het feit dat het stuk werd geschreven ter
ere van deze soeverein. De verticaal gelezen initialen van de verzen in het derde deel van het gedicht geven
de naam van de plaats waarover Jean de Luxembourg heerste. Aan de profane tekst wordt een passage uit
het Libera me verbonden, bekend uit de rouwliturgie.
Het lied dat bewaard is gebleven in het document van Brussel en dat begint met de woorden Pour ung
jamais, kan niet als een rondeel worden gezien. Vermits het onderverdeeld is in strofen, passen de woorden
zich aan het muziekstuk aan. Een latere uitgave verwijst naar de auteur van het profane lied. In 1542 publiceerde Georg Rhau in Wittenberg zijn werk Tricinia tum veterum turn recentiorum in arte musica symphonistarum, waarin een muziekstuk opduikt dat identiek is aan de tekst die begint met de woorden "Nos
debemus gratias", een parafrase van tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. De uitgever wees
Petrus de la Rue aan als auteur van het werk. De tekst van het lied op dit concert werd waarschijnlijk
geschreven door Margaretha van Oostenrijk zelf. Het vierstemmige arrangement van dit werk werd overgeleverd in een manuscript van Regensburg, met de vermelding Fraw Margretsen Lied.
Vertaling: ICTL
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POURQUOY TANT ME FAULT IL
ATTENDRE
Pourquoy tant me fault ii attendre
dont peut telle rigeur, venir?
Pourquoy tant fault ii soustenir
de maulx je ne Ie puis entendre.

Waarom moet ik zo lang wachten,
vanwaar zo'n vasthoudendheid?
Waarom ik zoveel pijn moet doorstaan,
dat kan ik niet begrijpen.

TOUS LES REGRETZ
Tous les regretz qui les cueurs tourmentez,
venez au mien et en luy vous boutez
pour abregier le surplus de ma vie.
Car j'ay perdu celle qui assouvie,
estoit en meurs et parfaictes bontez.

Pijnlijke gevoelens die het hart kwellen,
kom naar het mijne en vlei u daar neer
om mijn al te lange leven te verkorten.
Want ik ben haar verloren, zij die rijkelijk voorzien was
van goede manieren en volmaakte goedheid.

Venez doncques et plus rien ne doubtez
car mes cinq cens sont du tout aprestez
vous recueillir pour tant je vous convoye.

Kom dus maar en vrees niets meer
want mijn vijf zintuigen zijn helemaal klaar
om u te ontvangen en daarom begeleid ik u.

Et sy vous pry que d'avec moy ostez
joye et plaisir, lesquelz m'avoit prestez
pour aulcun temps, Fortune sans envye.
J'ay triste soing qui veult que je desvye;
pour ce venez et vous diligentez.

En ik smeek u alle vreugde en plezier
weg te nemen in mij, gevoelens die het Lot
voor enkele tijd heeft toegestaan zonder rancune.
Ik heb de pijnlijke zorg die wil dat ik verlang;
kom dus maar en haast u.

POUR CE QUE JE SUIS
Pour ce que je suis hors du compte,
des amoureux dont on raconte,
sans espoir ou entretenue,
je demande quant je m'argue,
se ce m'est grant honneur ou bonte.

Omdat ik niet behoor tot de gelukkige geliefden,
waarover men vertelt,
zonder hoop of gezelschap,
vraag ik me af als ik nadenk
of dat nu tot mijn grote eer of schande strekt.

DE L'OEIL DE LA FILLE DU ROY
De l'oeil de la fille du roy
chascun est en doubte et effroy,
car elle fiert du dart d'amer
souvent pour ung homme tuer;
j'en suis affolé tant qu'a moy.
N'esse point pitié et annoy
de morir sans scavoir pourquoy,
et se ne peut-on garden
Sa doulceur telle me persoy;
sa bonté passe, sur ma foy,
tout ce que fait a extimer
ce mal y est le regarder
pour ce que remède ny voy.
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Ieder mijdt en vreest
het oog van 's konings dochter,
want zij slaat menigmaal toe met de liefdespijl
om een man te doden.
Ik ben zo van mijn stuk
dat het helemaal geen medelijden of verveling
in me wekt te sterven zonder te weten waarom,
zonder er iets aan te kunnen doen.
Haar zachtaardigheid doorboort mij,
haar goedheid overtreft mijn geloof.
Alles wat deze pijn enige waarde geeft,
is haar aanschouwen,
want ik zie geen enkele remedie.

POURQUOY NON...
Pourquoy non, ne veuil je morir?
Pourquoy non, ne doy je querir,
la fin de ma doulente vie,
quant j'aime qui ne m'aime mye
et sers sans guerdon acquerir?

Waarom toch wil ik niet sterven?
Waarom dan moet ik naar het einde
van mijn pijnlijke leven begeren,
wanneer ik diegene liefheb die helemaal niet
van mij houdt en haar dien zonder wederdienst?

AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Autant en emporte le vent
qu'il n'a qu'ung baisier seulement,
combien qu'il soit donné de bouche,
se le cueur ne donne la touche,
et y met son consentement.

Zo snel neemt de wind met zich mee
één enkele kus
die, hoewel hij op de mond gegeven wordt,
vluchtig is als niet het hele hart erin ligt
en haar goedkeuring geeft.

POUR UNG JAMAIS
Pour ung jamais ung regret me de meure
qui, sans cesser, nuyt et jour, a toute'heure
tant me tourmente que bien vouldroy morir,
car ma vie'est fors seulement languir,
parquoy fauldra en la fin que je meure.

Voor eeuwig en altijd zal ik spijt hebben,
onophoudelijk, dag en nacht, op elk moment,
zo kwelt het mij dat ik best zou willen sterven
want mijn leven bestaat slechts uit uitzichtloos lijden
en daardoor zal ik uiteindelijk moeten sterven.

D'en eschapper l'atente n'est pas sceure,
car mon las cueur en tristesse labeure
tant que ne puis celle douleur souffrir
et sy m'est force
devant gens me couvrir,
parquoy fauldra en la fin que je meure.

Het is niet zo zeker dat ik er aan zal ontsnappen,
want mijn arme trieste hart ijvert zo hard
dat ik zulke pijn niet kan verdragen,
maar er rest mij nog genoeg kracht
om me van iedereen af te schermen,
maar ik zal uiteindelijk moeten sterven.

De mes fortunes pensoie estre au deseure,
quant ce regret mauldit ou je demeure
me couru sus pour me faire morir.
Delaissée fuz, seule, sans nul plaisir,
parquoy fauldra a la fin que je meure.

Ik dacht dat ik boven mijn lot stond,
totdat deze vervloekte droefheid mij overviel
om me te doen sterven.
Ik werd achtergelaten, alleen, zonder vermaak,
en daardoor zal ik uiteindelijk moeten sterven.

CE N'EST PAS JEU
Ce n'est pas jeu d'estre sy fortunée
qu'eslonger fault ce que l'on aime bien;
et sy suis sceure que pas de luy ne vient,
mais me procede de ma grant destinée.

Het is niet vanzelfsprekend zoveel geluk te hebben
en daarom dient men datgene wat men graag ziet te
koesteren; en ik ben zeker dat het niet aan hem ligt,
maar een voorsmaakje is van mijn grootse bestemming.

Dictes vous donc que je suis esgarée
quant je me voy separée de mon bien.

Wees u ervan bewust dat ik van mijn stuk ben
als ik van mijn geliefde gescheiden ben.

J'ay le lebours de toute ma pensée,
et sy n'ay nul qui me conforte'en den;
de tout cecy je le porteray bien,
mais que de luy je ne soye oublyée.

Ik ben de hele tijd aan het denken en overpeinzen,
en niets brengt mij soelaas;
al dit kan ik goed verdragen,
wetende dat ik nooit door hem word vergeten.
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CUEURS DESOLEZ / DIES ILLA
Cueurs desolez par toute nations,
dueil assemblez et lamentations,
plus ne querez l'armonieuse lyere,
de Orpheus pour vostre joye eslyre,
ains vous plongez en désolations.

Verdrietige eenzame harten over alle landen
verzamel uw rouw en klaagzangen,
zoek niet meer de harmonieuze lier van Orpheus
om uw vreugde uit te kiezen
maar stort u in de afgrond van de smarten.

Lyesse esbas et consolations,
laissez aller, prenez pleurs, passions
et me aydez tous a croistre mon martire.

Vermaak, verstrooiing en troost,
laat hen varen, en verdiep u in tranen en passie
en help me allen om mijn liefdesverdriet te vergroten.

Venez a moy par mille legions,
infondez moy douleurs par millions;
le noble et bon dont on ne peult mal dire
le soustenal de tous sans contredire
est mort, helas quelz malledictions!

Kom naar mij met duizend legioenen,
besprenkel mij met miljoenen soorten pijn;
de edele en goede waarover men geen kwaad
woord kan zeggen, de beschermer van elkéén, is
ontegensprekelijk de dood, helaas, wat een vervloeking!

Cantus firmus
Dies illa, dies irae
calamitatis et mis eriae,
dies magna et amara valde.

Cantus firmus
Die dag, dag van woede,
onheil en ellende,
een grote dag vol bitterheid.
Vertaling Oudfrans: ICTL
Vertaling Latijn: Brigitte Hermans
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A:N:S Chorus &
Keller Quartet
János Bali

dirigent

László Borsódy
Balázs Winkler

trompet
trompet

Keller Quartet
András Keller
János Pilz
Zoltán Gál
Judit Szabó

viool
viool
altviool
cello

A:N:S Chorus
Zoltán Gavodi
Nigel Heavy
Péter Patay
Csaba Gyulai
Adám Kard
Ferenc rókés Bodor
András Soós
Zoltán Dévity
Zoltán Kalmanovits
Richárd Sólyom
Pl Benkë,
András Koncz
Zoltán Mizsei

superius
superius
superius
contratenor altus
contratenor altus
contratenor altus
contratenor altus
tenor
tenor
tenor
contratenor bassus
contratenor bassus
contratenor bassus

Maandag, 22 augustus 2005
inleiding: 19.15 uur — Winterkapel Augustinus
concert: 20.00 uur — Augustinus
rondetafelgesprek: 21.30 á 22.00 uur — Augustijnertheater
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PROGRAMMA

András Soós (°1954)
Sequence (Belgische première)
Jacob Obrecht (1457/58-1505)
Missa Maria zart
Kyrie
Gloria
Gregoriaans
Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Corinthios
Gyiirgy Kurtág (°1926)
4 initia (wereldpremière)
Gregoriaans
Constitues eos principes (Graduale)
Jacob Obrecht
Missa Maria zart
Credo
Gyórgy Kurtág
Aus der ferne V
Gregoriaans
In omnem terram (Offertorium)
Jacob Obrecht
Missa Maria zart
Sanctus
Gyiirgy Kurtág
Hommage â Jacob Obrecht (wereldpremière)
Gregoriaans
Ego vos elegi de mundo (Communio)
Jacob Obrecht
Missa Maria zart
Agnus Dei
László Vidovszky (°1944)
Postscriptum ad Missam Maria Zart Jacobi Obrecht (wereldpremière)
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Jacob Obrechts Missa Maria zart in dialoog
Hedendaagse Hongaarse componisten inspireren zich op Jacob Obrecht
János Bali

Missa Maria zart, Obrechts latere en mogelijk zelfs laatste mis, is een van de langste overgebleven renaissancemissen; toch is dat niet de reden waarom dit werk uitsteekt boven de rest van zijn oeuvre. Het is de
enige van zijn dertig of meer bewaarde missen waarin de basismelodie, de cantus firmus, een Duitse tekst
bevat: een onvervalste 15de-eeuwse Meistersinger-melodie die in verscheidene vormen en tweehonderd jaar
lang een enorme populariteit genoot.
Voor de samenstelling van deze melodie maakte de auteur gebruik van de zogenaamde 'gesegmenteerde cantus firmus-techniek', die bijna uitsluitend het domein was van Obrecht: de melodie verschijnt in de tenorpartij van de vierstemmige stukken, één regel per keer, en wordt verschillende keren herhaald, eerst aanzienlijk vertraagd en daarna tegen een steeds hoger tempo. De cantus firmi van de missen die op basis van deze
techniek werden geschreven, komen allemaal uit polyfone werken; Maria zart is de enige mis die werd
opgebouwd rond een eenstemmige melodie. De details van de melodie worden tevens verweven in de andere stemmen van het stuk, soms op een ietwat eigenaardige manier, net als in het Et incarnatus est, waar de
combinatie van de halve noten van de bas en de superius respectievelijk de eerste en de tweede helft van de
melodie bevatten. Het Agnus Dei is een soort van samenvatting en de melodie klinkt voortdurend door in
elk van de drie onderdelen: eerst in de bas, vervolgens zwerft deze door de andere delen, uitmondend in de
superius. Details van de gregoriaanse credomelodie steken hier en daar de kop op in het Credo, alsof de gregoriaanse melodie het polyfone materiaal voortdurend doorprikt vanuit haar permanente schuilplaats achter de compositie.
János Bali vroeg een aantal bekende Hongaarse componisten of ze een stuk wilden schrijven ter nagedachtenis van de vijfhonderdste verjaardag van Obrechts overlijden. András Soós, een voornaam docent aan het
Ferenc Liszt-conservatorium in Boedapest, componeerde een werk met als titel Sequence. Het stuk werd
voor het eerst opgevoerd tijdens het concert van het A:N:S Chorus, dat in juni van dit jaar plaatsvond in
Budapest. "De titel verwijst niet naar de gregoriaanse sequentia, maar naar het basisontwerp en de basisopbouw van het werk. De inversie- of retrogradecanons in de inleiding en het slot doen denken aan 15deeeuwse compositieprocessen, terwijl het centrale gedeelte is opgebouwd rond een bijzondere cantus firmustechniek: details van de Maria zart-melodie duiken op als virtuele elementen, voortvloeiend uit de verschillende tonen van beide instrumenten".
Gyórgy Kurtág schreef voor deze gelegenheid een strijkkwartetbeweging: Hommage Jacob Obrecht.
Vanuit het basismateriaal van het werk in voorbereiding kregen de 4 initia, bedoeld voor de zeventigste verjaardag van musicoloog en dirigent László Dobszay, vaste vorm: vier contrapuntische duetten voor strijkinstrumenten. Aus der ferne V is een rouwstuk dat werd geschreven ter gelegenheid van het overlijden van
Alfred Schlee, de uitgever van de werken van Kurtág en voormalig directeur van Universal in Wenen.
László Vidovszky, die studeerde bij Olivier Messiaen, was medestichter van de New Music Studio in
Boedapest en is nu eerste decaan van de faculteit voor schone en uitvoerende kunsten aan de universiteit van
Pécs. Hij schreef zijn Postscriptum ad Jacobum Obrecht voor strijkkwartet als een soort van postscriptum
bij de Missa Maria zart, speciaal voor dit concert.
Vertaling: ICTL
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KYRIE
GLORIA

voor de misdelen: zie p. 207

LECTIO EPISTOLAE BEATI PAULI
APOSTOLI AD CORINTHIOS
Fratres: puto quod Deus nos apostolos novissimos
ostendit, tamquam morti destinatos: quia spectaculum facti sumus mundo, et angelis, et hominibus.
Nos stulti propter Christum, vos autem prudentes
in Christo: nos infirmi, vos autem fortes; vos nobiles, nos autem ignobiles. Usque in hanc horam et
esurimus, et sitimus, et nudi sumus, et colaphis
caedimur, et instabiles sumus, et laboramus operantes manibus nostris: maledicimur, et benedicimus: persecutionem patimur, et sustinemus: blasphemamur, et obsecramus: tamquam purgamenta
huius mundi facti sumus omnium peripsima usque
adhuc. Non ut confundam vos haec scribo, sed ut
filios meos carissimos moneo. Nam si decem raffia
pedagogorum habeatis in Christo: sed non multos
patres. Nam in Christo Iesu per evangelium ego
vos genui.

Broeders, ik meen dat God heeft aangetoond dat hij
ons als zijn laatste apostelen beschouwt, voorbestemd als het ware tot de dood: wij zijn een schouwtoneel geworden voor de wereld, voor de engelen en
voor de mensen. Wij zijn dwazen ter wille van
Christus, jullie echter wijzen door Christus; wij
zwak, jullie sterk; jullie geëerd, wij eerloos. Tot op
dit uur lijden wij honger en dorst, zijn wij naakt,
worden wij geschopt en geslagen, hebben wij geen
vaste verblijfplaats, moeten wij met onze handen
arbeiden, worden wij gehoond maar blijven jullie
zegenen. Wij lijden vervolging maar doorstaan het,
worden belasterd maar blijven alles ten goede houden: wij zijn als het uitschot van deze wereld, als
ongedierte tot op vandaag. Dit schrijf ik niet om u
angst aan te jagen, maar als mijn dierbaarste kinderen vermaan ik u. Want ja, al hadden jullie tienduizend opvoeders in Christus, toch hebben jullie niet
veel vaders. Ik ben het die jullie in Christus Jezus
door het evangelie tot mijn kinderen heb gemaakt.

CONSTITUES EOS PRINCIPES
Constitues eos principes
super omnem terram:
memores erunt nominis tui, Domine.
Pro patribus tuis nati sunt tibi
propterea populi confitebuntur tibi.

Gij zult deze leiders vestigen
over heel de aarde:
ze zullen uw naam in herinnering brengen, Heer.
Voor uw vaderland zijn zonen U geboren:
daarom zullen de volkeren u belijden.

CREDO

voor de misdelen: zie p. 207

IN OMNEM TERRAM
In omnem terram
exivit sonus eorum:
et in fines orbis terrae verba eorum.

Overal op aarde weerklonk hun stem:
en aan het einde van de wereld
weerklonken hun woorden.

SANCTUS

voor de misdelen: zie p. 207

EGO VOS ELEGI DE MUNDO
Ego vos elegi
de mundo, ut eatis,
et fructum afferatis:
et fructus vester maneat.
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Ik heb u uitgekozen opdat ge
op weg zoudt gaan
en de vruchten zoudt voortbrengen:
opdat deze vruchten voor altijd zouden blijven
bestaan.

Misericordias Domini
in aeternum cantabo.
In generationem et generationem
adnuntiabo veritatem tuam in ore meo.
Quoniam dixisti:
in aeternum misericordia
aedificabitur in caelis:
praeparabitur veritas tua in eis.
Disposui testamentum electis meis,
iuravi David servo meo:
usque in aeternum
praeparabo semen tuum.
Et aedificabo in generationem
et generationem sedem tuam.

Tot in de eeuwigheid zal ik
het erbarmen van de Heer bezingen.
Van geslacht tot geslacht zal ik
uw waarachtigheid met mijn mond verkondigen.
Want gij hebt gezegd:
voor eeuwigheid zal mijn erbarmen
in de hemel gevestigd staan.
Uw waarheid zal daarin verzekerd blijven.
Ik heb een verbond gesloten
met mijn uitverkorenen:
ik heb het gezworen voor David mijn knecht,
in eeuwigheid zal ik voor uw nageslacht zorgen.
En van geslacht tot geslacht
zal ik uw troon in stand houden.

AGNIJS DEI

voor de misdelen: zie p. 207

Vertaling Latijn: ICTL, Brigitte Hermans
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40
DE KONING( EN HEEL ANTWERPEN KRIJGT GOESTING
1833

BIER MET LIEFDE GEBROUWEN DRINK JE MET VERSTAND

lied LM liturgie
Driemaandelijks tijdschrift van
het Vlaams Centrum Liturgische Muziek
in samenwerking met
het Lemmensinstituut en
Het Madrigaal

Lied en Liturgie
is een tijdschrift waarin
de kerkliedvernieuwing
centraal staat

In elk nummer vindt u:
een gloednieuw, onuitgegeven lied met
orgelbegeleiding en koorzetting(en)
één rubriek gewijd aan een lied van de zondag
berichten over andere initiatieven rond liturgische
vernieuwing, uitgaven, websites,
een agenda met aankondigingen van alle
activiteiten
verder vindt u ook
nieuwe canons
buitenlandse liederen, al dan niet in vertaling
bewerkingen
psalmen
acclamaties
Abonnement Lied en Liturgie 2005: € 15
rek. nr. 734-0105074-32
Info: Claudine Martens, Herestraat 53, 3000 Leuven
Tel.: 016/23.39.67 fax: 016/22.24.77
claudine.martens@lemmens.wenk.be

Toonmoment workshop
Jacob Obrecht'
Capilla Flamenca
Dirk Snellings
coach
Marnix De Gat
coach
Lieven Termont coach
doelgroep
Vocale en gemengde ensembles van pre-professioneel tot professioneel
niveau.
Inschrijven voor deelname aan de workshop is verplicht.
Een aparte folder is verkrijgbaar op het festivalsecretariaat.

Dinsdag, 23 augustus 2005
toonmoment: 12.00 uur — Kapel Elzenveld / gratis toegang
In samenwerking met Musi ca
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DAGPROGRAMMA & UURSCHEMA

Zondag, 21 augustus 2005
15.30 uur — 18.00 uur: workshop
19.30 uur — 21.00 uur: workshop
Maandag, 22 augustus 2005
9.30 uur — 12.00 uur: workshop
13.30 uur — 15.30 uur: workshop
Dinsdag, 23 augustus 2005
10.00 uur — 12.00 uur: workshop
12.00 uur: toonmoment — gratis toegang
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Workshop 'Jacob Obrecht'
met Dirk Snellings, Marnix De Cat en Lieven Termont
van de Capilla Flamenca

De Capilla Flamenca deed jarenlang ervaring op in het uitvoeren van polyfone muziek in kleine bezetting.
In deze driedaagse workshop delen ze hun expertise met de cursisten, vocale en gemengde ensembles. Het
muzikaal materiaal waarrond wordt gewerkt, is het oeuvre van Jacob Obrecht en in het bijzonder zijn
motetten en profaan werk. De chansons zijn meestal gemengd vocaal-instrumentaal; voor de motetten
wordt vertrokken van een zuiver vocale benadering.
De zangers van de Capilla Flamenca besteden aandacht aan stem- en ensembletraining, het zingen uit
moderne notatie met een kritische reflex naar de oude bronnen, musica ficta en tekstplaatsing. Bestaande
ensembles en formaties kunnen zich op die manier verdiepen in de figuur van Jacob Obrecht.
Op het einde van de workshop presenteren de deelnemers het resultaat in een toonmoment dat gratis toegankelijk is.
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Abdijen. en
priorijen

24 -25 SEPTEMBER 2005

weekend

ONTDEK PATRIMONIUM
BELEEF SPIRITUALITEIT

Met een abdijtournee van

Capilla Flamenca
in Gistel, Grimbergen, Loppern...
Ook concerten van Scola Gregoriana Brugensis,
Willem Vermandere, Cum Jubilo...
INFO EN
iN s c HRIJVINGEN

www.davidsfonds.be/abdijenweekend
abdijenweekend@davidsfonds.be
Tel. 016/310.600 • Fax 016/310.608

EXCLUSIEVE RONDLEIDING N, CONCERTEN, VIERINGEN,
WORKSHOPS VOOR KINDEREN, LEZINGEN,
ENTOONSTELLINGEN, INTERACTIEVE OPSTELLINGEN...

ACHEL I AFFLIGEM 1 AVERBODE 1 BONHEIDEN

Davidsfonds

Welkom in cultuur

1 BRECHT
BRUGGE 1 DENDERMONDE 1 GISTEL 1 GRIMBERGEN
HEVERLEE 1 KERNIEL-BORGLOON 1 LEUVEN LOPPEM
POSTEL I SCHOTEN 1 ST.-ANDRIES 1 ST.-KRUIS MALE
TONGERLO i TURNHOUT

Blijde-Inkomststraat 79-81 • 3000 Leuven
Tel. 016/310.600 • Fax 016/310.608

www.davidsfonds.be
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weekoM

~dm
KBC

viww.knack.be

Bank &Veuekernq

Capilla Flamenca,
Psallentes & Piffaro
Dirk Snellings

concept en artistieke leiding

Capilla Flamenca
Marnix De Cat
Jan Caals
Lieven Termont
Dirk Snellings
Wim Becu
Simen Van Mechelen

contratenor, slagwerk, improvisaties
tenor
bariton
bas
trompet
trompet, trombone

Psallentes
Hendrik Vanden Abeele
Conor Biggs
Lieven Deroo
Paul Schils
Philippe Souvagie
Piffaro
Debra Nagy
Greg Ingles
Joan Kimball

solo, codirectie

blokfluit, schalmei
trombone
blokfluit, schalmei, doedelzak, slagwerk,
codirectie
blokfluit, schalmei, doedelzak, slagwerk,
codirectie
blokfluit, trombone, doedelzak

Bob Wiemken
Tom Zajac

Dinsdag, 23 augustus 2005
inleiding: 19.15 uur — Winterkapel Augustinus
concert: 20.00 uur - Augustinus
•
ine"
Met de steun van

FORTIS
BANK
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PROGRAMMA

Prelude
Anoniem / Improvisatie Capilla Flamenca
L'homme armé
Matthias Werrecore (?—na 1574)
Battaglia
Cristóbal de Morales (ca. 1500-1553)
Jubilate Deo omnis terra
Missa
Gregoriaans
Jubilate Deo (Introitus)

Gregoriaans
Populum humilem
Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521)
Missa L'homme armé 6 toni
Sanctus
Josquin Desprez?
Proch dolor / Pie Jhesu
Pierre de la Rue
Missa L'homme armé II
Agnus Dei

Jacob Obrecht (1457/58-1505)
Missa L'homme armé
Kyrie
Gloria

Pierre de la Rue
Quis dabit pacem

Jacob Obrecht
Inter preclarissimas virtutes

Gregoriaans
Pacem meam do vobis (Communio)

Gregoriaans
Alleluia qui posuit
Jacob Obrecht
Laudemus nunc Dominum (Alleluia)
Gregoriaans
Sequentia Sancti Evangelii Joann. 20 (Evangelium)
Pierre de la Rue (ca. 1452-1518)
Missa L'homme armé I
Credo
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Jacob Obrecht
Parce Domine (Offertorium)

Postlude
Anoniem / Improvisatie Capilla Flamenca
Da pacem
Heinrich Isaac (1450/55-1517)
Optime pastor / Da pacem / Divino date

L'homme armé — Da pacem
Jacob Obrecht - Jos quin Deprez - Pierre de la Rue
Dirk Snellings

"Vrees de gewapende man, overal laat men omroepen om zich te bewapenen en een maliënkolder aan te
trekken!" Dit is, vrij vertaald, de tekst van het beroemde lied L'horrzme armé dat tussen 1450 en 1600 zowat
veertig keer als `cantus firmus' opdook in evenveel verschillende polyfone missen.
Langs de ene kant vermoedt men dat dit lied het rooms-katholieke Europa, met de Bourgondische hertogen op kop, omstreeks 1460 opriep om krachtig op te treden tegen de oprukkende Turken na de val van
Constantinopel in 1453. Het zou zelfs het lijflied worden van de strijdlustige Bourgondische hertog Karel
de Stoute, die droomde van de heldendaden van de grote kruisvaarders van weleer.
Een andere theorie wil dat het gebruik van dit lied als cannis firmus in de L'homme armé- missen stoelt op
een lange traditie. Het belangrijkste deel van de Heilige Mis, de consecratie, stond ver van het gewone volk
en de hogere burgerij af: letterlijk omdat de consecratie verborgen in het koor plaatsvond, ver van waar het
volk in de kerk stond, maar evengoed door het gebruik van de Latijnse taal. Daarom ging men de consecratie visualiseren aan de hand van het ambtsgewaad van de priester. Enerzijds symboliseerde de priesterkleding de zeven deugden, anderzijds was ze de verzinnebeelding van een wapenuitrusting. Zo was de priester
zowel de vertegenwoordiger van Christus als de generaal van het leger dat optrekt tegen het kwaad.
De apostel Paulus beschreef in Eph.,VI, 13-17 de wapens die de mens van God kreeg in zijn strijd tegen het
kwaad: "Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en
alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van
het Evangelie des vredes; bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes,
hetwelk is Gods Woord."
Guillelmus Durandus vatte op het einde van de 13de eeuw in zijn Rationale Divinorum Officiorum, een
handleiding voor de interpretatie van de liturgie, de heersende opvattingen over de allegorie van de priesterlijke kleding samen. Enerzijds symboliseerde de kleding de verschillende staties van de Passie van
Christus: de schouderdoek stond voor de lijkwade, de gordel voor de zweep, de kazuifel was het purperen
gewaad waarin hij werd gewikkeld enzovoort. Anderzijds beschreef hij de ambtskledij van de priester als
een symbool van een wereldlijke wapenuitrusting: de albe stond voor de borstplaat, de gordel voor de boog
en de kazuifel voor het schild.
Ook andere misgebruiken konden verbonden worden aan het wereldlijke leger: het gregoriaanse gezang
verklankte de trompetters die ten strijde opriepen, de voorzanger was de commandant en het koor was de
krijgerselite die het volk voorafging in de strijd. Zelfs het rituele terugslaan van de kazuifel, voordat het
Evangelie werd voorgelezen, verzinnebeelde het trekken en zwaaien van het zwaard om het kwade te verjagen. Na het Evangelie verzamelde de priester zijn leger en de preek was dan een allegorie op de lofzang
van de legeraanvoerder. De offerande symboliseerde het verdelen van de buit tussen de overwinnaars onder
het zingen van een triomflied. Het Ita missa est was de geruststelling voor het volk dat het kwaad was overwonnen. Al deze allegorieën werden door Durandus Rationale zeer wijd verspreid tot in de 16de eeuw en
zullen zeker bekend zijn geweest bij de 15de- en 16de-eeuwse componisten.
In het licht van deze ideeën kunnen we veronderstellen dat de Missa L'homme armé twee doelen diende:

lol

enerzijds door allegorieën de mis dichter bij het volk te brengen, anderzijds een oproep om een concreet
gevaar, namelijk de islam, te bestrijden.
Aangespoord door hun broodheren lijkt het erop dat de beste polyfonisten met elkaar wedijverden om deze
heldhaftige melodie zo briljant mogelijk te verwerken in hun polyfone missen. Josquin Desprez en Pierre
de la Rue lieten elk maar liefst twee verschillende L'homme armé-missen na die in complexiteit compositorisch naar elkaar verwijzen. Ook Jacob Obrecht bracht hulde aan zijn leermeester Antoine Busnois door
diens opbouw van deze melodie als cantus firmus identiek over te nemen in zijn Missa L'homme arme. Deze
'competitie' was voor de Capilla Flamenca de aanleiding om de uitzonderlijke kwaliteiten van deze composities in een unieke compilatie in één programma aan te bieden.
Net als zijn tijdgenoten was Jacob Obrecht zich bewust van de macht en impact van de broodheren op het
dagelijkse leven. Als deze `signori' om politieke of andere redenen oorlog voerden dan trof dit heel het land.
Oorlog betekende veel ellende, ook voor hen die thuis bleven. Het rijke Brugge, maar ook welvarende steden als Antwerpen of Bergen op Zoom, leden hierdoor vaak ontbering. Zulke oorlogsdreiging horen we
nog nazinderen in enkele motetten van Obrecht. In zijn sollicitatie-motet Inter preclarissimas virtutes
spoort de cantus firmus herhaaldelijk in allerlei ritmische proporties de toekomstige beschermheer - de paus
of de hertog van Ferrara, Ercole I d'Este - aan tot moed in de oorlog: "Estote fortes in bello" (opdat zulke
dapperheid geluk en voorspoed zou brengen). Zodra een oorlog was beslecht in een vredesverdrag werden
lofmotetten gezongen in de kerken zoals het vijfstemmige Laudemus nunc Dominum van Obrecht. De middenstem beschrijft het tafereel van Sint-Jakob die met zijn ladder de engelen uit de hemel laat neerdalen met
de vreugdezang: "vere locus iste sanctus est, alleluia".
Als het opperste gezag, de keizer of de paus, overleed kon dit onzekerheid veroorzaken, zeker met een
Turkse dreiging aan de oostgrenzen van Europa. Het zevenstemmige anonieme motet Proch dolor / Pie
Jhesu werd ten teken van rouw in zwarte noten opgetekend in het liedboek van Margaretha van Oostenrijk.
Het is een meesterlijke muzikale `tombeau' (mogelijk van Josquin) voor Margaretha's vader Maximiliaan I,
met een driestemmige canon als cantus firmus op het laatste vers van het "Dies irae", terwijl de andere vier
stemmen het overlijden van de monarch betreuren met de woorden: "Proch dolor, amissum terris
Germanica turba Magnamium Regem defleat!"...
Geen wonder dat, gelet op de oorlogsdreiging, talloze motetten omstreeks 1500 met aandrang smeekten om
vrede. "Da pacem, Domine!" (Geef vrede, Heer) is de rode draad doorheen heel het programma zowel in
de gregoriaanse gezangen, in de motetten als in de hoekstenen van het programma.
In Jubdate Deo omnis terra bracht Morales een muzikale hulde aan de toenmalige heersers van Europa in
de hoop dat zij zich eensgezind voor de vrede zouden inzetten. De cantus firmus bejubelt maar liefst tien
maal deze blijde gedachte: "gaudeamus"! Ook in het slotmotet Optime pastor durfde Heinrich Isaac eenzelfde wens uiten. Als keizerlijk componist schreef hij een indrukwekkend zesstemmig motet ter gelegenheid van de inauguratie van Paus Leo X in december 1513. De tekst doet in allerlei allegorische beelden een
oproep tot eensgezindheid van de opperste gezagdragers zodat Europa zou verlost worden van het dreigende gevaar en zou genezen van haar wonden. Centraal in het klankbeeld horen we een dubbele cantus firmus: "Da pacem domine" en "Sacerdotes et pontifex" als teken van vrede door verbondheid.
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L'HOMME ARYLÉ,
L'homme armé doibt on doubter.
On a fait partout crier
que chaqu'un se veigne armer
d'un haubregon de fer.
L'homme armé doibt on doubter.

De gewapende man vervult het volk met angsten.
Overal hoort men hen roepen
dat degenen die de storm kunnen weerstaan
zich met een machtig maliënkolder bewapenen.
De gewapende man vervult het volk met angsten.

JUBILATE DEO OMNIS TERRA
Prima pars
Jubilate Deo omnis terra,
cantate omnes, jubilate et psallite,
quomiam suadente Paulo, Carolus et Franciscus,
principes terrae convenenmt in unum,
et pax de caelo descendit.

Juicht voor de Heer, heel de aarde,
zingt allen, juicht en speelt op de snaren,
want de raad volgend van Paulus hebben Carolus
en Franciscus,
de vorsten der aarde een akkoord gesloten
en vrede is uit de hemel nedergedaald.

Secunda pars
0 felix aetas, o felix Paule,
o vos felices Principes,
qui christiano populo pacem tradidistis.
Vivant Paulus!
Vivant Carolus!
Vivat Franciscus!
Vivant, vivant simul,
et pacem nobis donent in aeternum!

0, gelukkige tijd, o, gelukkige Paulus,
o, gelukkig jullie vorsten
die vrede hebben gebracht aan het christen volk.
Leve Paulus!
Leve Carolus!
Leve Franciscus!
Leven zij allen
en mogen zij ons vrede brengen voor altijd!

Tenore 2
Gaudeamus.

Laten we ons verheugen.

JUBILATE DEO
Jubilate Deo, omnis terra, alleluia.
Psalmum dicite nomini eius, alleluia.
Date gloriam laudi eius, alleluia.

Jubelt voor God, alle landen der aarde, alleluja.
Bezingt de heerlijkheid van zijn naam, alleluja.
En brengt hem uw hulde, alleluja.

KYRIE
GLORIA

voor de misdelen: zie p. 207

ALLELUIA QUI POSUIT
Alleluia qui posuit fines tuos pacem,
et adipe frumenti satiat te.

Alleluja, hij die vrede schept in uw gebied,
u verzadigt met kostelijke tarwe.

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII
SECUNDUM JOANNEM. (JOANN. 20.)
In illo tempore: Cum sero esset die illo, una sabbatorum, et fores essent clausae, ubi erant discipuli
congregati propter metum Judaeorum: venit Jesus,
et stetit in medio, et dixit eis: Pax vobis. Et cum
hoc dixisset, ostendit, eis manus et latus. Gavisi

In die tijd, toen de avond van die dag, de eerste dag
der week, gevallen was, en de deuren van de plaats,
waar de leerlingen samen waren, uit vrees voor de
joden waren gesloten, kwam Jezus, en stond plotseling in hun midden; en Hij sprak tot hen: Vrede
zij u! En na dit gezegd te hebben, toonde Hij hun
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sunt ergo discipuli, viso Domino. Dixit ergo eis
iterum: Pax vobis. Sicut misit me Pater, et ego
mitto vos. Haec cum dixisset, insufflavit, et dixit
eis: Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis
peccata, remittuntur eis: et quorum retinueritis,
retenta sunt.

zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren zeer
verheugd, toen zij de Heer zagen. Vervolgens sprak
Hij andermaal tot hen: Vrede zij u! Zoals de Vader
Mij gezonden heeft, zo zend Ik u. En na deze
woorden blies Hij over hen en zei hun: Ontvangt
de Heilige Geest. Aan wie gij de zonden vergeeft,
hun zijn ze vergeven, en aan wie gij de zonden laat
houden, zij blijven ze houden.

CREDO

voor de misdelen: zie p. 207

POPULUM HUMILEM
Populum humilem salvum facies, Domine,
et oculos superborum humiliabis.
Quoniam quis Deus praeter te, Domine?

Gij redt het deemoedige volk, o Heer,
maar vernedert hovaardige blikken.
Wie toch is God, dan Gij alleen, Heer?

SANCTUS

voor de misdelen: zie p. 207

PROCH DOLOR / PIE JHESU
Proch dolor, amissum terris Germanica turba
magnanium Regem defieat! Ine jacet,
atque ruit subito preclarum, Cesaris astrum.
Vulnere non maior nunc dolor esse potest.
Fortia stelliferi pandantur lumina celi
excipiat magnum celica turma virum.

0 wee, weent, gij Duitse schare, om uw grootmoedige vorst die de aarde heeft verlaten. Hij ligt
opgebaard en de schitterende ster van de keizer is
plots neergestort. Grotere smart kan er niet zijn dan
door deze wonde. Mogen de grote sterren van het
schitterend uitspansel opengaan en de hemelse heerschaar deze grote man in zich opnemen.

Pie Jhesu Domine
dona ei requiem.
Amen.

Genadige Heer Jezus
geef hun rust.
Amen.

AGNUS DEI

voor de misdelen: zie p. 207

PACEM MEAM DO VOBIS
Pacem meam do vobis alleluia
pacem relinquo vobis, dicit Dominus.

Mijn vrede geef Ik u, alleluja
mijn vrede laat Ik u, alleluja.

DA PACEM
Da pacem Domine in diebus nostris:
quia non est alius qui pugnet pro nobis,
nisi tu Deus noster.

Geef vrede, Heer, in onze dagen,
want er is niemand anders om voor ons te strijden,
tenzij Gij, onze God.

OPTIME PASTOR / DA PACEM
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Prima pars
Optime (Pastor) divino date munere pastor ovili.
Tandem qui laceri medicus gregis ulcera sanes
sis foelix pecori et nobis tuque ipse beatus.

Gij die door goddelijke gift ons geschonken zijt als
herder om als geneesheer de wonden te genezen van
uw gekwetste volk, wees heilzaam voor de kudde,

Sit totum pacare gregem tibi cura perennis;
reddatur pax alma tuis pax aurea saeptis,
et tua, qua polles, fistula cantu
feodere cornipetas concordi vinciat agnos.
Reginam volucrum regi tibi, junge ferarum,
reddatur vobis ut abactis vestra Chimaeris.
Post modum concordes generosi pectoris iras.
In turcas animate,
lupos et monstra Canopi.
Nulla gergi quadrupes, inimica resistet,
dum videant aquilamque
ducem verumque leonem,
haec pia Caesarei cantores vota frequentant.

gelukkig zelf en tevens voor ons. Heel de kudde in vrede
te bewaren weze uw blijvende zorg. Schenk vruchtbare
vrede, gouden vrede aan uw land, en houd met uw fluit,
uw sterke wapen, uw schapen bijeen in een eendrachtig
verbond.
Bind aan u de koningin van de vogelen,
zodat ze wordt teruggeschonken aan uw ridderschaar.
Beteugel de wrevel van uw wild gemoed,
maar wees onverschrokken tegen de Turken,
de wolven en de monsters van de Canopus.
Geen vijandige viervoeter zal uw kudde weerstaan
zolang zij onder de hoede blijft van uw adelaar
en de waarachtige leeuw.
Die vrome wensen koestert uw keizerlijk zangkoor.

Secunda pars
Vobis religio, parque est, reverential recti,
vis animi et pietas
clementiaque insita vobis.
Par mundi imperium et gladius debetur utrique.
Vera ergo auspiciis vigeat sapientia vestris
floreat et sanctis
cum moribus inclita virtus,
sit suus ingenuis honor artibus et sua merces.
Tum Medico exultent colles
et pascua plaudant Pontifice
et tanto laetatur Caesare mundus.
Haec pia Caesarei cantores vota frequentant.
Amen.

Aan jullie de degelijkheid en de even grote eerbied voor
het recht, zielskracht en vroomheid en mildheid zijn
jullie aangeboren. Wereldheerschappij en zwaard
komen jullie in gelijke mate toe. Waarachtige wijsheid
weze de sterkte van jullie bestuur.
Moge de alomgeprezen zielegrootheid bloeien
samen met uw heilige levenswandel.
Zij weze eer en loon voor jullie nobele zeden.
Dan mogen de heuvels jubelen en de weiden juichen
met een Paus uit het geslacht der Medici
en de wereld zich verheugen over zulk een Keizer.
Die vrome wensen koestert uw keizerlijk zangkoor.
Amen.

Tenore 1
Da pacem Domine in diebus nostris:
quia non est alius qui pugnet pro nobis,
nisi tu Deus noster.
Haec pia Caesarei cantores vota frequentant.
Amen.

Geef vrede, Heer, in onze dagen,
want er is niemand anders om voor ons te strijden,
tenzij Gij, onze God.
Dit zijn de vrome wensen van uw keizerlijk zangkoor.
Amen.

Tenore 2
Sacerdos et pontifex et virtutum artifex,
bonus pastor in populo.
Sic placuisti Domino.

Priester en bisschop en bron van kracht,
goede herder van uw volk.
Zo hebt gij aan de Heer behaagd.
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La Morra
Corina Marti

artistieke leiding

Michal G ondko

artistieke leiding

Corina Marti
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William Dongois
Dani Pelagatti
Felix Stricker
Keal Couper

clavicytheriurrz
luit
cornetto
bombarde
trombone, schuiftrompet
trombone

Woendag, 24 augustus 2005
concert: 12.00 uur — Kapel Elzenveld
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PROGRAMMA

Jacob Obrecht (1457/58 — 1505)
T'meiskin was jonck
Wat willen wij metten budel spelen
Rompeltier

Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521)
Ile fantazies de Joskin
Anoniem
Zonder titel [Bassadanza?] (1509)

Johannes Martini (ca. 1430/40-1497)
La martinella
Jacob Obrecht
Si sumpsero

Hans Kotter
Harmonia in sol
Arnolt Schlick (ca. 1460-na 1521)
All ding mit radt
Paul Hofhaimer (1459-1537)
Tandernaken

Anoniem
Coda di volpe (ca. 1492)
Heinrich Isaac
Palle palle palle

Antoine Brumel (ca. 1460-?1512/13) / Anoniem (ca. 1512-21)
Mater patris et filia

Heinrich Isaac (ca. 1450/55-1517)
La mi la sol
Jacob Obrecht
Beata es Maria
Francesco Spinacino (fl. 1507)
Recercare
Joan Ambrosio Dalza (fl. 1508)
Calata

Alexander Agricola (?1445/46-1506)
Cecus non iudicat de coloribus

Hans Kotter (ca. 1485-1541)
Praeludium in la
Johann Weck (ca. 1495-1536)
Spanieler Tanz

Johannes Ghiselin (fl. 1491-1507)
La spagna
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Woordeloze liederen
Instrumentale muziek van Jacob Obrecht en zijn tijdgenoten
Michal Gondko

Een overweldigend aandeel van middeleeuwse en vroege renaissancemuziek is onlosmakelijk verbonden
met het woord: of het nu gaat om gregoriaanse kerkgezangen, een polyfone mis, een motet of een lied, de
muziek doet in de eerste plaats dienst als drager van een tekst die op muziek wordt gezet en wordt afgestemd op het vormelijke karakter. De afwezigheid van woorden werd daarom vaak gebruikt als argument
voor de instrumentale bestemming van het stuk in kwestie - hoewel de ervaring met het middeleeuwse
repertoire ons leert dat een dergelijke argumentering niet altijd opgaat.
Wanneer we manuscripten van polyfone muziek uit de tweede helft van de 15de eeuw onder de loep nemen,
vinden we steeds meer stukken zonder enige poëtische tekst. Hier, aan het einde van de 15de eeuw, vinden
we zelfs manuscripten boordevol muziek, ofwel zonder woorden, ofwel met alleen de eerste woorden, die
duidelijk enkel en alleen als een soort identificatielabel fungeren! Wanneer we het repertoire van naderbij
bekijken, merken we een grote verscheidenheid op.
Heel wat stukken zijn inderdaad oorspronkelijk vocaal: muziek van populaire Franse en Vlaamse liederen,
motetten en fragmenten van polyfone misdelen, door musicoloog Warwick Edwards ooit "songs without
words" genoemd. In andere composities ontdekken we geleend muziekmateriaal - met name één of meer
stemmen uit de bekendste meerstemmige gezangen of eenstemmige melodieën -, dat dienst deed als basis,
als cantus firmus, voor een nieuw polyfoon muziekstuk, waaraan andere stemmen werden toegevoegd. Tot
slot vinden we ook stukken die als vrije contrapuntische 'inventies' of 'fantasia's' opgevat lijken te zijn. Veel
van die stukken krijgen dan ook een vreemde naam: Cecus non iudicat de coloribus (letterlijk: de blinde kan
niet oordelen over kleuren), Coda di volpe (het wolvenverhaal), La martinella of La morra (sic!), om er
maar enkele te noemen. Met welk fenomeen hebben we hier te maken? Muziekhistorici lijken het erover
eens te zijn: we hebben hier te maken met het ontstaan van gecomponeerde, onafhankelijke ensemblemuziek, die instrumentaal werd gebracht.
Elk inzicht in de invloedrijke muzikale ontwikkelingen die plaatsvonden tijdens de late Middeleeuwen en
vroege Renaissance, begint met de bewustwording van het `patronagefenomeen'. We bevinden ons nog
steeds in Europa, waar de maatschappij geconfronteerd werd met een fundamentele sociale transformatie,
aangedreven door een algemeen groeiende welvaart - onder invloed van nieuwe, kapitalistische handelstrends - en een cultuur waarin de cultivering van kunsten wordt gezien als een teken van aanzien en macht
- nog uitvergroot door de opkomst van humanistische idealen. Het mecenaat ontstond als gevolg van het
streven naar veroorloofbare kunsten, zowel uitgaande van individuen als van hele gemeenschappen. Het
zijn precies die omstandigheden die een enorm aantal musici — zowel componisten als muzikanten — de
mogelijkheid gaven hun vaardigheden tentoon te spreiden voor een groot publiek, vaak tegen een fraai loon.
Daarbij oogstten ze vaak internationale bijval, met een 'internationalisme' van de muzikale activiteiten van
deze tijd als logisch gevolg. De muziekiconografie, geschriften, archiefdocumenten en ander bewijsmateriaal staven allemaal de enorme bloei van instrumentale activiteiten, tot in de verste uithoeken van het continent. Tegen de 15de eeuw ondersteunden vrijwel alle middelgrote Europese steden of hoven professionele
instrumentale ensembles financieel.
Uiteraard waren de instrumentale tradities in sommige gebieden dieper ingeworteld en meer ontwikkeld
dan in andere. Na onderzoek van honderden archiefdocumenten kwam Keith Polk tot de conclusie dat
Duitse toonkunstenaars een essentiële rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de Europese instrumentale muziek. De finesse van de instrumentale technieken van Duitse instrumentalisten moet fenomenaal zijn
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geweest. Als eerste voorbeeld vermelden we Conrad Paumann, aan wie Johannes Tinctoris de ontwikkeling
van het polyfone luitspel toeschreef - samen met de Bourgondische luitspeler Henri Bouclers, wiens naam
een verbastering zou kunnen zijn van het Zuid-Duitse of Zwitserse Mcklin. Paumann was een vertegenwoordiger van een gevestigde Duitse orgeltraditie, met toporgelspelers als Paul Hofhaimer en Arnolt
Schlick - beiden in dienst van Habsburgers. Terwijl rijke Italiaanse hoven en steden elkaar probeerden te
overtroeven: om toch maar het beste blaasorkest aan te trekken, stuurden ze hun agenten naar Duitse steden om de beste spelers te vinden. De Duitse instrumentale tradities vonden misschien wel hun beste vertolker in de persoon van Augustein Schubinger (1460-1532). Hij was een nazaat van een Augsburgse familie met een grote blaasinstrumenttraditie en hij werd de meeste veelzijdige en meest productieve instrumentale virtuoos van zijn tijd. Hij bespeelde even bedreven de trombone, de cornetto, de luit en de viool. Hij
was blijkbaar ook componist, maar er is geen muziek van hem bewaard gebleven. Hij was misschien wel de
allereerste bekende cornettovirtuoos. Componisten als Johannes Martini, Josquin Desprez, Jacob Obrecht,
Alexander Agricola, Heinrich Isaac en Johannes Ghiselin zouden Schubinger en consorten — buitengewone bespelers van zowel blaas- als snaarinstrumenten - op menig gelegenheid aan het werk kunnen horen,
want veel van hun woordeloze liederen, cantus-firmusbewerkingen en fantasia's vinden we terug in muzikale manuscripten van het einde van de 15de en het begin van de 16de eeuw.
Ontwikkelingen in instrumentale technieken werden gevolgd door de evolutie van de instrumenten. Aan
het einde van de Middeleeuwen deed de trombone zijn intrede, die in zijn vroege vorm ingang vond in het
standaardensemble. De cornetto (Duits: Zinck) dook op in documenten vanaf 1470 en had zijn eerste succes grotendeels te danken aan Augustein Schubinger. Het lijdt weinig twijfel dat de cornetto in dat stadium
een recht instrument was, zoals afgebeeld in het eerste gedrukte boek over muziekinstrumenten, Sebastian
Virdung's Musica getutscht, gepubliceerd in Bazel in 1511, en in tal van andere voorstellingen. Virdung liet
tevens de eerst gekende schriftelijke beschrijving na van een clavicytherium — een toetseninstrument met
verticale in plaats van horizontale snaren zoals bij een klavecimbel. "Het werd recent ontwikkeld en tot nu
toe heb ik er nog maar één gezien," zo meldde hij, hoewel de vroegst gekende afbeeldingen van dit type
instrument dateren van rond 1460. Gelukkig is een origineel instrument van dit type bewaard gebleven: het
bevindt zich in het Royal College of Music in Londen. Een kopie van dit instrument wordt voor het concert van vandaag ingezet. De traditionele vijfsnarige luit onderging een revolutionaire transformatie en werd
van een voornamelijk homofoon instrument, dat met een plectrum werd bespeeld, omgevormd tot een
polyfoon, onafhankelijk expressiemiddel dat met de vingers werd bespeeld. Tot slot begon men vanaf de
eerste helft van de 15de eeuw instrumenten in verschillende afmetingen en als 'sets' te bouwen, typisch voor
de renaissanceperiode.
Vijfhonderd jaar geleden overleed Jacob Obrecht, een vermaard meester in de polyfonie, en deze herdenking is dan ook een uitstekende gelegenheid om te herinneren aan de uitzonderlijke erfenis die Obrecht en
andere componisten van zijn generatie ons nalieten. Henricus Glareanus, een 16de-eeuwse muziektheoreticus, bestempelde de prestaties van Obrechts generatie als 'ars perfecta' (perfecte kunst). De perfectie van
zijn muziekkunst blijkt misschien het duidelijkst uit zijn vocale werken, die daarom meer in het oog springen. Laten we echter niet de parallelle ontwikkelingen in instrumentale technieken vergeten die bijdroegen
tot deze perfectie.
Vertaling: ICTL
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Oltremontano & Currende
Wim Becu

muzikale leiding

Currende
Hugo Naessens
Gunther Vandeven
Maurits Musch
Patrick Debrabandere
Yves Van Handenhove
Lode Somers
Erik Van Nevel
Paul Mertens
Job Boswinkel

contratenor
contratenor
contratenor
tenor
tenor
tenor
bariton & artistieke leiding
bas
bas

Oltremontano
Daniel Stillman
Béatrice Delpierre
Bernhard Stilz
Simen Van Mechelen
Wim Becu

schalmei, dulciaan & blokfluit
altpommer, dulciaan & blokfluit
pommers, dulciaan & blokfluit
alt- & tenorsacqueboute
tenor- & bassacqueboute, artistieke leiding

Woensdag, 24 augustus 2005
inleiding: 19.15 uur — Winterkapel Augustinus
concert: 20.00 uur — Augustinus
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PROGRAMMA

Anoniem / Antoine Busnois (ca. 1430-1492)
Fortuna desperata a. 3

Anoniem
Fortuna desperata â 4

originele versie gebaseerd op Antoine Busnois

si placet altuspartij

Anoniem
Fortuna desperata 4 si placet

Anoniem
Fortuna desperata zibaldone â 4

zoals eerste versie met toegevoegde altus

originele superius, andere partijen vormen een quodlibet met
populaire melodieën

Anoniem
Fortuna desperata â 4
cantus firmus in de bovenstem

Jacob Obrecht (1457/58-1505)
Missa Fortuna desperata â 4
Kyrie
Gloria

Jacob Obrecht
Missa Fortuna desperata â 4
Sanctus
Agnus Dei

Heinrich Isaac (ca. 1450/55-1517)
Bruder Conrat / Fortuna desperata â 4
superius blijft behouden en in combinatie met het Duitse lied

Jean Piranol (?- ?)
Fortuna desperata â 4
superius in de bas

Wilhelm Breitengraser (ca. 1495-1542)
Fortuna a. 4
instrumentale variatie met cantus firmus in altus, tenor & bassus

Anoniem
0 crux ave / Fortuna desperata á 5
tenor Fortuna in combinatie met de hymne Vexilla Regis

Ludwig Senfl (ca. 1486-1542/43)
Herr durch dein Blut (Pange lingua) / Fortuna

Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521)
Fortuna desperata â 3

Fortuna in de tenor en de hymnus Pange lingua en het protes-

superius & tenor van de originele versie, diminuties van Josquin

tantse koraal Herr durch dein Blut zijn eromheen gevlochten

Alexander Agricola (?1445/46-1506)
Fortuna desperata â 6

Ludwig Senfl
Fortuna ad voces musicales â 4

Agricola voegde contra-altus, vagans en bassus toe aan het origineel

Ludwig Sent..1
Virgo prudentissima / Fortuna
strikte cantus firrnus-behandeling in de tenor en vrije Virgo pru-

Jacob Obrecht
Missa Fortuna desperata â 4
Credo

Jacquet de Mantua (1483-1559)
Ave mater matris Dei / Fortuna desperata â 5
Fortuna in de tenor in phrygische modus
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dentissima verwerking

Fortuna desperata
Wim Becu

Fortuna desperata is een uitzonderlijke compositie en wellicht het meest populaire Italiaanse lied uit de late
15de eeuw. Zowel in haar oorspronkelijke vorm als in de vele geparodieerde en/of afgeleide vormen was
Fortuna desperata in de running voor maar liefst 75 jaar! De 'originele versie', anoniem maar vermoedelijk
naar de tenor van Antoine Busnois, stond model voor niet minder dan zes polyfone miscomposities van
Jacob Obrecht, Josquin Desprez, Benedictus Appenzeller, Periquin (lees: Pierre de la Rue ) en twee anonieme miscomposities. Voorts bestaan er nog 36 meerstemmige ensemblezettingen van Fortuna desperata en
een hele reeks intavolaties voor luit en orgel. Antoine Busnois verrijkte het Italiaanse repertoire met twee
werken, namelijk Con tutta gentilqa en Fortuna desperata. De Vrouwe Fortuna, die wordt afgebeeld met
een draaiend rad - het Rad van Fortuin - symboliseert een grillige lotsbestemming en wordt onstandvastigheid verweten, twee elementen die wel nauw aansluiten bij de levensloop van Jacob Obrecht. Hij veranderde constant van baan en verplaatste zich tussen Gent, Bergen op Zoom, Antwerpen, Brugge en Ferrara.

Fortuna con variatione
Het is erg boeiend om even een kijkje te nemen in de vele gedaantes die Fortuna desperata in haar 75-jarige bestaan heeft aangenomen. Haar 'originele aanblik' voert ons terug naar een Florentijns manuscript
waarin het Fortuna desperata-gedicht rond 1470 werd genoteerd. Vermoedelijk circuleerde het in de kringen van de Medici's, maar haar oorsprong blijft anoniem.
De 'eerste' driestemmige anonieme toonzetting - canzonetta intonata antica - wordt algemeen toegeschreven aan Antoine Busnois. Op dit model werden een of meerdere 'si placet' (naar believen) -partijen toegevoegd. Als tweede werk op het programma staat de originele versie, waaraan de altuspartij werd toegevoegd. Alexander Agricola dreef dit spel op de spits, voegde wel drie partijen toe aan het origineel en maakte er bijgevolg een zesstemmige compositie van, ... 'trippel si placet'. De si placet-techniek bleef natuurlijk
dicht bij de originele versie en zorgde daarmee ook voor behoud van de compositie in het gangbare repertoire. Maar tegelijk werd hierdoor de bron ook gemoderniseerd en trachtten de componisten het model te
overtreffen, een procédé eigen aan de imitatio-esthetiek van de Renaissance.
De cantus firmus-techniek werd eveneens succesvol toegepast en bood de componist iets meer vrijheid om
met de tenormelodie om te gaan: het mooie lijnenspel, zoals in de mis geïllustreerd wordt, vlecht zich kunstig rond de lang uitgesponnen klanken van de tenor. Mooie voorbeelden hiervan zijn het Gloria en Sanctus
uit de Missa Fortuna desperata, Obrechts parodiemis voor vier lage stemmen op de melodie van het
beroemde lied. De aanduidingen in het programma geven aan in welke zangpartij de cantus firmus is
geplaatst. Latere `contrafacten' in het programma tonen voorbeelden waarbij de componist het wereldlijke
karakter van de canzonetta in een religieuze context plaatste, zoals bijvoorbeeld een geënte versie van 0
crux ave, Herr duch dein blut (Pan ge linua) en Virgo prudentissima, met daarbij een of meerde partijen die
de Fortuna desperata-cantus firmus uitvoeren.
In ons concept van Fortuna desperata is ruimte voor een veelzijdige en gevarieerde aanpak van het zo begeerde fortuin: naast de bestaande composities werd er plaats voorzien voor improvisatie en diminutie. De alta
capella - schalmeien, pommers en sacqueboutes - en de bassa capella - fluiten en dulcianen - worden naast elkaar
geplaatst en illustreren hun contrasterende klankkleuren en uitdrukkingsmogelijkheden tegenover elkaar. Een
aantal bronnen verwijzen zelfs naar het gebruik van "luide blaasinstrumenten", zoals bijvoorbeeld de Piffari van
Ferrara in de Chansonnier Biblioteca Casanatense MS 2856. De belangrijkste bron voor de instrumentale
muziek van dit concertprogramma vormt de uitgave van de Odhecaton, gedrukt door Petrucci in 1501.

113

FORTUNA DESPERATA
Fortuna desperata
iniqua e meledecta,
che, de tal dona electa,
la fama ai denegrata.

Wanhopig, onrechtvaardig
en vervloekt lot,
die de faam van zo'n
uitzonderlijke dame heeft bevlekt.

0 morte dispiatata,
inimica e crudele,
che d'alto piu che stelle,
tu l'hai cusi abassata.

0 meedogenloze, wrede
en hatelijke dood,
die haar van hoger dan de sterren
zo hebt vernederd.

Meschina e despietata,
ben piangere posso may
et desiro finire
li mei guay.

Bekrompen en meedogenloze vrouw,
ik kan nooit goed wenen
en ik wil een einde stellen
aan mijn lijden.

KYRIE
GLORIA

voor de misdelen: zie p. 207

0 CRUX AVE
0 crux ave, spes unica
hoc passionis tempore!
Auge piis justitiam
reisque dona veniam.

Ik groet u, kruis, mijn enige hoop
in deze tijd van lijden!
Laat uw gerechtigheid toenemen voor wie U
liefheeft, schenk vergiffenis aan wie schuldig is.

CREDO

voor de misdelen: zie p. 207

AVE MATER MATRIS DEI
Ave mater matris Dei,
per quam salvi fiunt rei.
Ave prole fecundata,
Anna Deo dedicata.
Pro fideli plebe tota,
apud Christum sis devota.
Alleluia.

Gegroet, moeder van de moeder van God,
door wie zij die schuldig zijn gered worden.
Gegroet om uw heilbrengend kind,
Anna, aan God toegewijd.
In naam van heel het gelovige volk,
wees onze voorspreekster bij Christus.
Alleluja.

FORTUNA DESPERATA ZIBALDONE
A/tus

Vidi la forosetta in un boschetto.
Che mangera la sposa?
Una fagiana grigia.
Ghierem.
Ballate ciascheriem.
Levantens, Donna Joanna.
Levantens, affar lo pan. Far dinderindina.
Se l'orso non ritorna,
dammene un poco di quella mazzacrocha.
Dammene un poco et non me ne dar troppa.
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Ik zag een boerenmeisje in een bos.
Wat zal de bruid eten?
Een grijze fazant.
Ghierem.
Laten we dansen
Sta op, Donna Joanna,
sta op, om brood te maken. Maak dinderindina.
Als de beer niet terugkeert,
geef mij een beetje van die mazzacrocha.
Geef me er een beetje van en niet te veel.

Tenor
Voi m'havete svergognie.
Niente del vostro m'have done.
Che mangera la sposa la prima sera?
Dinderindina, la dinderindina.
La vita della sgalera.
Dal papa sancto et sommi confessato.
Levantens, Donna Joanna.
Noi siamo a mal partito.
Che se lo vuol saper, si se lo sappia.
Et maragnan.
Suono lo corno, capo caccia.
Chi guasta l'altrui cose fa villiana.

Je hebt me beledigd.
Je hebt me niets van het jouwe gegeven.
Wat zal de bruid de eerste avond eten?
Dinderindina, la dinderimdina.
Het leven van de gevangene.
Ik ben naar de paus gegaan en ben bij hem te
biechten geweest. Sta op, Donna Joanna.
We zitten in een benarde situatie.
En als je het wil weten, wel dan weet je het.
En maragnan.
Ik speel hoorn, de jachthoorn. Wie de zaken
van iemand anders vernielt, doet iets lafhartigs.

Bassus
Fortuna.
Mangio biscotti et ci che pasturava agnielli.
Voi m'avete svergognie.
Niente de vostro m'have done.
Vengho da Roma dallo giubbileo.
D'una fagana griga.
La tortorella.
Che mangera la sposa?
Una fagiana griga.
Dammene un poco di quella mazza croccha.
En chi l'aves. En ch'il sapes.
Una chucchia rasa.

Fortuna.
Ik eet koekjes, en ook de geitenhoeder.
Je hebt me beledigd.
Je hebt me niets van de jouwe gegeven.
Ik kom van Rome, van het jubileum.
Van een grijze fazant.
De duif.
Wat zal de bruid eten?
Een grijze fazant.
Geef me een beetje van die mazzacroccha.
En wie heeft het. En wie begrijpt het.
Een lege lepel.

HERR DURCH DEIN BLUT
Herr, durch dein Blut,
hilff uns Armen.
Thue durch dein
Dich erbarmen
unser Sunden und Gebrechen.
Thue nicht, o Herr, mer rechen.
Mach uns meiden,
durch dein Leiden,
al Bossheit und Missethat.

Heer, met uw bloed
sta ons armen bij.
In uw goedheid,
heb erbarmen
met onze zonden en gebreken.
Zin niet meer, o Heer, op wraak.
Laat ons mijden
om uw lijden
alle kwaad en misdaad.

PANGE LINGUA
Pange, lingua, gloriosi
corpris mysterium
sanguinisque pretiosi
quem, in mundi pretium,
fructus ventris generosi,
rex effudit gentium.

Taal verkondig het mysterie
van het roemvol lichaam
en van het kostelijke bloed,
dat de koning van de volkeren,
vrucht van een zegenrijke schoot,
heeft gestort als losprijs van de wereld.
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) Mijn abonnement start bij het huidige nummer (september/oktober)
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) Ik betaal na ontvangst van een stortingsformulier.
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International Young Artist's
Presentation Historical Wind Instruments
Barthold Kuijken

coach IYAP-Historical Wind Instruments 2005

Adviescommissie
Herman Baeten
Barthold Kuijken
Lieve Schaubroeck
Klaas Jaap van der Meijden
Beoordelingscommissie
Bart Demuyt, voorzitter
Wim Becu
Enrico Bellei
Paul Dombrecht
Andreas Glatt

Acroama (NL)
Emma Coffey
Melanie Piddocke
Ursula Paludan Monberg
Claire Gibb
Lisa Goldberg
Rebecca Stockwell

klarinet
klarinet
hoorn
hoorn
fagot
fagot

Duo Eole (II)
Elisabeth Baumer
Antoine Pequeur

hobo
fagot

Ensemble Sirocco (NL)
Nathalie Houtman
Katrin Lazar
Raphaël Collignon

blokfluit
fagot & duldaan
klavecimbel

Le Caprice Baroque (FR)
Clémence Grégoire
Gayané Doneyan
Lucile Boulanger
Matthieu Delaforge

blokfluit
blokfluit
viola da gamba
klavecimbel

Rossi Piceno Baroque Ensemble (BE)
Emiliano Rodolfi
hobo
Andreas Helm
hobo
Marian Minnen
cello
Raul Moncada Barreda
klavecimbel

Dinsdag, 23 augustus 2005 & woensdag, 24 augustus 2005
publieke coachingsessies: 14.00 uur tot 18.00 uur - Kanunnik van Gesselzaal,
Elzenveld / gratis toegang
Donderdag, 25 augustus 2005
presentation: 11.00 uur & 14.00 uur — Kanunnik van Gesselzaal, Elzenveld
Een coproductie met Musica
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DAGPROGRAMMA & UURSCHEMA

Dinsdag, 23 augustus 2005: publieke coaching door Barthold Kuijken - gratis toegang
14.00 uur
opening van de International Young Artist's Presentation - Historical Wind Instruments
14.10 uur
Duo Eole
15.20 uur
Le Caprice Baroque
16.45 uur
Acroama
Woensdag, 24 augustus 2005: publieke coaching door Barthold Kuijken - gratis toegang
14.00 uur
Ensemble Sirocco
15.10 uur
Rossi Piceno Baroque Ensemble
Donderdag, 25 augustus 2005: Presentation
11.00 uur
inleiding en voorstelling van de beoordelingscommissie
11.10 uur
Ensemble Sirocco
11.40 uur
Acroama
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14.00 uur
14.30 uur
15.00 uur

Le Caprice Baroque
Duo Eole
Rossi Piceno Baroque Ensemble

16.30 uur

bekendmaking winnaar en publieksprijs IYAP-Historical Winds 2005

E

„-

v

. 1-r -

51'

I

7 -."1 .• •

•
-

I I

I

.

• ..

- al%
.§ om-•._-1.r•.• ..
. . ;•.' .2

.
°JIM r

.. , .
...

.1 •1 o • i' er :
• • ijl *U I.
•
. i . ijliff ^ I.. E.
o oliF• .§. .4r - . .
11171. iI ITlic il
1 iN Ell.~I;i ~Vo.
l
_61 ...I.

•L ‘

1

••

.

.

•

.

PROGRAMMAWIJZIGING
Het ensemble Acroama annuleerde zijn deelname aan de International Young Artist's Presentation - Historical Wind
Instruments 2005. Hierdoor vervalt de ochtendsessie van de Presentation op donderdag 25 augustus en wijzigen dagprogramma's en uurschema's.

DAGPROGRAMMA & UURSCHEMA
Dinsdag, 23 augustus 2005: publieke coaching door Barthold Kuijken — gratis toegang
14.00 uur
opening van de International Young Artist's Presentation — Historica] Wind Instruments
14.10 uur
Duo Eole
15.40 uur
Le Caprice Baroque

Woensdag, 24 augustus 2005: publieke coaching door Barthold Kuijken — gratis toegang
14.00 uur
Ensemble Sirocco
15.30 uur
Rossi Piceno Baroque Ensemble

Donderdag, 25 augustus 2005: Presentation
14.00 uur
inleiding en voorstelling van de beoordelingscommissie
14.10 uur
Ensemble Sirocco
14.40 uur
Rossi Piceno Baroque Ensemble
15.10 uur
Duo Eole
15.40 uur
Le Caprice Baroque
16.45 uur

bekendmaking winnaar en publieksprijs IYAP — Historical Wind Instruments 2005

CONCERTPROGRAMMA

Ensemble Sirocco
Dario Castello (fl. begin 17de eeuw)
Sonate nr. 8 voor blokfluit, dulciaan en klavecimbel
Georg Friederich ~del (1685-1759)
Sonate opus 1, nr. 2 in g voor blokfluit
en basso continuo
Larghetto
Andante
Adagio
Presto
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Sonate a 2, flauto e fagotto, RV 86
Largo
Allegro
Largo
Allegro molto
Acroama
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Serenade in Es voor blaassextet, KV 375
Allegro Maestoso
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sextet in Es, opus 71
Adagio
Menuetto quasi Allegretto

Duo Eole
Frangois-Joseph Garnier (1755-ca. 1825)
Duo concertant in Bes, opus 4 nr. 4
Allegro moderato
Rondo, Allegretto scherzoso
Leonhard von Cali (1767-1815)
Duo nr. 1 in C
Allegro
Adagio
Rondo, Andantino
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) /
Duo Eole (bewerking)
Non piû andrai, aria uit Le nozze di Figaro, KV 492
Rossi Piceno Baroque Ensemble
Johann Friedrich Fasch (1688-1758)
Sonate in g
Andante
Allegro
Un poco allegro
José Pla (1728-1762) & Juan Bautista Pla (fl. 1747-1773)
Triosonate VI in Es
Allegretto
Andante
Allegro ma non troppo

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Serenade in Es voor blaassextet, KV 375
Finale, Allegro
Le Caprice Baroque
Biagio Marini (1594-1663)
Passacalio a 3 et a 4
Sonata sopra La Monica
Marco Uccellini (ca. 1603-1680)
Aria 13 sopra Questa bella sirena
Dario Castello (fl. begin 17de eeuw)
Sonate concertante nr. 4
Tarquinio Merula (1594/95-1665)
Ballo detto Eccardo
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International Young Artist's Presentation —
Historical Wind Instruments

Het concept
De International Young Artist's Presentation — Historical Wind Instruments richt zich naar ensembles
bestaande uit blazers, die spelen op een historisch instrumentarium. Het repertoire beslaat de periode 1550
tot 1850. Maximum acht ensembles worden geselecteerd. Zij krijgen de kans om tijdens Laus Polyphoniae
in Antwerpen gecoacht te worden door Barthold Kuijken en zichzelf voor te stellen aan een delegatie internationale vertegenwoordigers uit de oude muziekwereld en aan het festivalpubliek. De coaching richt zich
in hoofdzaak op het verhaal dat de musici willen vertellen, hun programmaopbouw, hoe ze een interactie
aangaan met het publiek,.., facetten die tijdens de reguliere opleidingen vaak niet aan bod komen en waarin een gevestigde waarde als Barthold Kuijken heel wat knowhow heeft opgebouwd.
De International Young Artist's Presentation wil een brug slaan tussen jonge musici, elk met hun eigen
bagage en achtergrond, wil hen internationaal promoten en op een positieve manier stimuleren. Eén ensemble staat op het einde van de driedaagse het dichtst bij de internationale oude muziekscène en krijgt de
mogelijkheid een cd-opname te maken. Uit de positieve recensies van de vorige cd's kunnen we afleiden dat
de ensembles deze ondersteuning waard zijn. De International Young Artist's Presentation — Historical
Wind Instruments wil op die manier jonge musici stevig aanmoedigen en bekend maken binnen de internationale muziekscène.

Nieuw: de publieksprijs
Voor de tweede maal vindt de IYAP-Historical Wind Instruments plaats tijdens het festival Laus
Polyphoniae. Hoogtepunt is telkens weer de presentatie zelf, waarbij jonge geselecteerde ensembles zich
met een programma van twintig minuten aan het festivalpubliek voorstellen. De beoordelingscommissie zal
een ensemble kiezen dat de mogelijkheid krijgt een cd op te nemen. U, als publiek, krijgt ook de kans om
uw lievelingsensemble te belonen. Als u de presentatie van alle ensembles beluistert, krijgt u op het einde
van de dag een stemformulier, dat u in een urne kan deponeren. Het ensemble met de meeste stemmen krijgt
een eervolle vermelding én een hartelijk applaus van u!

De IYAP cd-reeks
Naar aanleiding van de International Young Artist's Presentation kwam er een cd-reeks tot stand waarbij
de winnaar van elke IYAP-editie een origineel programma kan vastleggen. Dit jaar worden maar liefst twee
cd's voorgesteld.
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Mastery and Admiration, Halcyon Ensemble (Passacaille 939)
Het Halcyon Ensemble, de winnaar van de eerste IYAP-Historical Wind Instruments in 2003, maakte een
mooie opname met werk van componisten met Belgische wortels: Ludwig van Beethoven en Eduard von
Lannoy, beiden zowel componist als uitvoerder in het Wenen van het begin van de 19de eeuw. Halcyon nam
van de twee componisten een kwintet voor pianoforte, hobo, klarinet, hoorn en fagot op, werken geschreven in respectievelijk 1796 en 1812. De professionele werkwijze en het schitterende samenspel van de musici maken deze opname tot een mooie aanvulling op eerdere cd's van de IYAP-reeks.

The dark is my delight, Ensemble Mikado (ORF 394)
In 2004 won het Ensemble Mikado de vierde editie van IYAP-Early Music. Het Oostenrijkse ensemble bestaande uit sopraan, blokfluiten en viola da gamba - realiseerde een opname rond Engelse consort songs.
Daarbij ging het op zoek naar de grote contrasten binnen het profaan repertoire. De teksten van deze songs
bestonden aanvankelijk uit psalmen, maar algauw verschenen er ook liederen met een humoristische en satirische inhoud. Ensemble Mikado en de sopraan Agnes Heginger bevestigen hun kunnen in dit gevarieerde
programma.
De cd van het Halcyon Ensemble kan u bestellen bij Passacaille (Tel. +32 50 34 44 41 / info@passacaille.be).
Tijdens het festival zijn beide cd's te verkrijgen aan de festivalbalie en na alle concerten.

Gastgezinnen
Voor de IYAP-editie van volgend jaar, IYAP-Early Music 2006, zoeken Musica en het Festival van
Vlaanderen-Antwerpen gastgezinnen in Antwerpen en directe omgeving die één of meerdere muzikanten
willen te slapen leggen tijdens hun vijfdaags verblijf voor hun coachings en presentation in de Scheldestad.
Gezinnen die voor enkele dagen deze jonge musici gastvrij willen ontvangen, krijgen een concertabonnement voor Laus Polyphoniae 2006 aangeboden. Geïnteresseerden kunnen zich dit jaar al melden aan het festivalsecretariaat of kunnen contact opnemen met de kantoren van het Festival van Vlaanderen-Antwerpen
op het nummer +32 3 202 46 69.
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Programmatoelichtingen bij de concertprogramma's
Ensemble Sirocco
Het programma van het Ensemble Sirocco presenteert drie stukken, gecomponeerd voor de bezetting blokfluit, fagot of dulciaan en klavecimbel, telkens in een andere combinatie.
De Sonata nr. 8 van Dario Castello is een onderdeel van zijn tweede bundel met als titel Sonata concertate
in stil moderno per sonar nel organo overo spinetti con diversi instrumenti, die gepubliceerd werd in 1629.
Waarschijnlijk werden beide bundels geschreven voor het blazersensemble dat hij in Venetië leidde. In het
algemeen droegen ze bij tot de ontwikkeling van de vroege instrumentale barokmuziek. Deze `sonata'
bestaat uit één beweging die zes onderdelen omvat, telkens met een ander karakter, waarbij zowel traditionele stijlelementen — bijvoorbeeld de typische opening van de sonate in `canzone'-stijl of imitaties — als nieuwigheden in de `stilo moderno' — expressiviteit in de langzame delen, virtuoze compositie-opbouw in andere delen — aan bod komen.
Bijna een eeuw later liet Antonio Vivaldi solisten dialogeren in verschillende concerto's die hij schreef tussen 1711 en 1730. De Sonata a 2, flauw e fagot°, RV 86 - weliswaar nog in de traditie van de door
Arcangelo Corelli's vooropgestelde concertovorm, met name vier delen (langzaam-snel-langzaam-snel) bevat toch de typische stijlkenmerken van Vivaldi's eigen concerto's: een gevoel van vrije, flexibele expressie, veelvuldige contrasten en grote sonoriteit naast een briljante virtuositeit.
De Sonate opus 1 nr. 2 in g van Georg Friederich Hkidel, die ook op Corelli's model is gestoeld, blijft trouw
aan de Italiaanse sonatevorm. Fandel componeerde de sonate in Londen rond 1725 speciaal voor de blokfluit. Dit instrument was in het begin van de 18de eeuw uitermate populair bij professionele muzikanten en
amateurs. Terwijl componisten voordien reeds de blokfluit en de fagot hadden samengebracht, wordt in dit
werk de fagot als continuo-instrument ingeschakeld. Hierdoor krijgt ook de baslijn het nodige gewicht om
de muzikale structuur van de compositie in balans te houden.

Acroama
"... om 11.00 uur 's avonds werd ik getrakteerd met een serenade, uitgevoerd door twee klarinetten, twee
hoorns en twee fagotten — en nog wel een die ik zelf had gecomponeerd, ter gelegenheid van de naamdag
van Sint-Theresa op 15 oktober, voor de schoonzus van Herr von Hickel, de hofschilder, in wiens huis het
voor het eerst was opgevoerd... Het kende veel succes." In deze bekende brief aan zijn vader uit 1781
beschreef Wolfgang Amadeus Mozart zijn Serenade in Es voor blaassextet, KV 375. Ook al diende de harmoniemuziek uit de 18de en 19de eeuw voornamelijk als achtergrondmuziek bij allerlei publieke gelegenheden, toch was dit voor Mozart geen excuus om middelmatige composities af te leveren. Hij wendde zijn
grondige kennis van de blaasinstrumenten aan om sfeervolle stemmingen te creëren die zowel in de straat
als aan het hof geapprecieerd werden.
Beethoven begon in Praag in 1796 aan zijn Sextet in Es, opus 71 voor twee klarinetten, twee hoorns en twee
fagotten te schrijven, maar het werd pas in 1805 voor het eerst uitgevoerd. In 1809 publiceerde Breitkopf
Fartel het als opus 91. Ook al was Beethoven zelf niet verzot op het werk — hij vond het ondertussen een 'vroeg'
werk — bij het publiek was het uitermate populair, omdat het zo 'nieuw' was in harmonie en klankkleuren
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Mozarts en Beethovens schriftuur voor deze twee sextetten illustreren hun inzicht en kennis van de klankkleur van elk individueel instrument, hun vele mogelijkheden en 'gezichten', zo eigen aan de oorspronkelijke, historische blaasinstrumenten.

Le Caprice Baroque
De geselecteerde trio's uit de Italiaanse vroeg-barok zijn bijzonder, ook al is de bezetting op zich niet ongewoon. De stukken kunnen ingedeeld worden in twee categorieën: dansen en sonates. De dansen zijn enerzijds de `passacalio', een langzame dans met schrijdende passen, en anderzijds de %allo', een korte suite met
verschillende ritmes. De gekozen sonates kennen hun oorsprong in bekende liederen uit die tijd zoals La
Monica en Questa bella sirena. Deze Italiaanse renaissanceliederen waren door de verspreiding van muziek
en muzikanten aan hoven in heel Europa gekend.
De prebarokke muziek is nog lang niet zo goed ingeburgerd bij het publiek, al is ze zeker even interessant
als barokmuziek: het is een pittige mengeling van de uitlopers van de 'modale' componeerwijzen en de eerste nieuwigheden, geïntroduceerd door de academici die de vocale muziek bevrijdden van de striktere contrapuntische compositietechnieken.
De meeste componisten in het programma waren violisten, verbonden aan een of ander adellijk hof. Biagio
Marini was een rondreizend muzikant die in Brussel, Düsseldorf, Brescia, Milaan en Venetië werkte. Hij
componeerde veel dansen, sonates, sinfonia's en `canzoni'. Marco Uccellini was 'maestro di cappella' in
Modena en Parma. Zijn muziek kenmerkt zich door uitgesproken melodieën en inventiviteit. In tegenstelling tot de andere componisten bespeelde Daria Castello zelf blaasinstrumenten en schreef hij veel 'concertante sonates' - wellicht voor het blazersensemble dat hij leidde in Venetië - die ook sterk bijdroegen tot de
ontwikkeling van de instrumentale barokmuziek. De violist en organist Tarquinio Merula werkte onder
meer in Cremona en Lodi voor hij naar Polen vertrok. Na vijf jaar keerde hij terug naar Italië. Hij had regelmatige problemen met zijn oversten, maar dat belette hem blijkbaar niet allerlei muziek gepubliceerd te krijgen, zoals zijn motetten met instrumentale begeleiding, madrigalen, concertante sonates en zelf een opera,
La finta savia.

Duo Eole
Als ware het een weerspiegeling van de nationale achtergrond van beide uitvoerders, presenteert het Duo
Eole een programma dat is opgebouwd rond een Weens en Parijs componist ten tijde van de Verlichting,
dat tegelijk ook de stijlverschillen en hun verschillende benadering van het repertoire voor hobo en fagot
illustreert. Het zijn stukken door uitvoerders gecomponeerd voor hun eigen gebruik, zoals het geval was
bij Garnier, en werken die specifiek voor bepaalde uitvoerders bestemd waren, zoals die van Von Call.
Frangois-Joseph Garnier was hoboïst aan de opera, bij de Chambre Royale en het bekende Concert
Spirituel in Parijs. Hij doceerde er aan het conservatorium en liet zijn Méthode raisonnée pour le hautbois
na, evenals enkele stukken voor solo-instrumenten met orkest en een mooie collectie `duos concertants'
voor hobo en fagot. De stukken zijn technisch veeleisend, niet ongewoon bij stukken waarbij de solist-componist zijn eigen virtuositeit wil illustreren. Het Duo opus 4 nr. 4 in de pastorale toonaard Bes kent geen
langzaam deel maar bestaat uit een harmonisch en ritmisch interessant Allegro moderato en een Rondo
Allegro scherzoso, met een charmant thema.
Leonhard von Call werkte als assistent-curator voor de Weense schatkist en was daarnaast actief als gitarist
en componist. Naast liederen en stukken voor mannenkoor schreef hij vrolijke kamermuziek, die tegemoet
kwam aan de smaak en wensen van amateur-muzikanten uit de Weense burgerij. Franz Schubert apprecieerde zijn lichte, toegankelijke stijl. Het openingsdeel van zijn Duo nr. 1 in C, het Allegro, kent een mooie
ontwikkeling en wordt gevolgd door een lyrisch Adagio. Het Rondo dat dit werk besluit, illustreert door
zijn spontaneïteit en humor ook mooi het ongecompliceerde van dit repertoire.
Het programma wordt beëindigd in de sfeer van de 18de-eeuwse operatranscripties met Wolfgang Amadeus
Mozarts aria Non pii andrai uit Le nozze di Figaro: "tu n'iras plus, papillon amoureux / Voletant ga et là.
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nuit et jour, / Troubler le repos des belles, / Narcisse, petit Adonis d'amour." Beaumarchais, Da Ponte en
Mozart: een verrukkelijke samensmelting van genialiteit als kers op de taart.

Rossi Piceno Baroque Ensemble
Aanvankelijk was de rol van de hobo in het orkest beperkt tot het verdubbelen van de vioolpartij, die zo
gevarieerd werd met een andere klankkleur. Al snel verwierf de hobo een enorme populariteit en schreven
componisten als Johann Sebastian Bach en Georg Philipp Telemann solopartijen voor hobo's in hun ouvertures en liet Georg Friederich Handel de hobo volwaardig concerteren in zijn concerti grossi. Het kamermuziekrepertoire voor de hobo breidde op korte tijd ook enorm uit.
Johann Friedrich Fasch schreef zijn triosonates voor twee beroemde hoboïsten aan het hof van Dresden. De
broers Pla schreven muziek voor henzelf en traden ermee op in heel Europa. Zo weten we dat ze deel uitmaakten van het bekende Concert Spirituel in Parijs, er ook aan het hof speelden en dat ze in 1753-54 concerten gaven in Londen. Overal waar ze optraden, roemde men hun spel.
Beide stukken op het programma zijn in een lichte, eenvoudige, 'galante' stijl geschreven die een ingewikkeld contrapunt vermijdt. Korte melodieën, hoekige ritmes en een traag harmonisch verloop zijn typisch
voor de hoboliteratuur uit die periode.
Vertaling: Robin Steins
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Huelgas Ensemble
Paul Van Nevel

dirigent

Els Van Laethem
Axelle Bernage
Petra Noskaiová
Véronique Bourin
Alex Pridgeon
Bernd Oliver Friihlich
Stefan Berghammer
George Pooley
Nick Todd
Harry van Berne
Robert Buckland
Marc Busnel
Willem Ceuleers
Joel Frederiksen

cantus
cantus
cantus
cantus
altus
tenor
tenor
tenor
tenor
tenor
baritonans
bassus
bassus
bassus

Donderdag, 25 augustus 2005
inleiding: 19.15 uur — Winterkapel Augustinus
concert: 20.00 uur — Augustinus

Een coproductie met het Holland Festival Oude Muziek Utrecht
In samenwerking met
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PROGRAMMA

Drie contrappunti op wereldlijke cantus-firmi
Antoine Brumel (ca. 1460-?1512/13)
Fors seulement â 4

Alexander Agricola (?1445/46-1506)
Gaudeamus omnes â 2

cantus firmus in de tenor

cantus firmus in de tenor

Missa Berzerette savoyard â 4
Agnus Dei

Virgo sub ethereis â 3

cantus firmus in tenor en bassus

Missa In minen zin â 4
Agnus Dei

Mathurin Forestier (fl. ca. 1500-35)
Missa Baises moy
Agnus Dei

cantus firmus in discantus, tenor en bassus

Twee contrappunti op het hexachord
Jacobus de Kerle (1531/32-1591)
Missa Ut re mi fa sol la â 7
Agnus Dei
cantus firmus in zesde stem, vijfde stem in canon

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525/6-1594)
Missa Ut re mi fa sol la â 6 & 7
Agnus Dei
cantus firmus in cantus II en altus III

Twee contrappunti op liturgische cantus-firmi
Johannes Ghiselin (fl. 1491-1507)
0 florens rosa â 3
cantus firmus in tenor

Antoine Brumel
Missa Et ecce terrae motus á 12
Agnus Dei
cantus firmus als driestemmige canon in de derde, achtste en
twaalfde stem; in de eerste stem in het middendeel
pauze
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Alexander Agricola en zijn `contrappunte â la mente'-stijl

cantus firmus in de tenor

Twee liturgische cantus-firmi
Guillaume Dufay (1397-1474)
Gaude virgo, mater Christi á 4
cantus firmus in tenor

Thomas Ashewell (ca. 1478-na 1513)
Missa Ave Maria â 6
Gloria
cantus firmus in tenor

De collega's van Jacob Obrecht: polyfonie en de invloed
van het `contrappunte â la mente'
Improvisatie als inspiratiebron voor geschreven contrapunt
Paul Van Nevel

Het repertoire dat deze avond gebracht wordt, bestaat uit werken die geïnspireerd zijn op het renaissancefenomeen `contrappunte alla mente'. Dit was een improvisatietechniek die eruit bestond dat een aantal zangers één genoteerde, bekende melodie, uitgerekt in lange notenwaarden, vóór zich hadden; de term luidde
dan ook `singing upon the book' of `chanter sur le livre'. Elk van de zangers improviseerde volgens vaststaande contrapuntregels op deze cantus firmus en deed dat tegelijkertijd met de andere zangers. Het onderscheid was dus: bij geïmproviseerd contrapunt was elke zanger slechts gefocust op de cantus firmus, terwijl
bij het geschreven contrapunt alle stemmen onderling ook nog eens de regels moesten volgen.
Het contrappunte alla mente is een techniek die volledig verloren is gegaan. Toch is er een groot aantal
renaissancecomposities dat in de geest van het geïmproviseerde contrapunt is geschreven en dat op een of
andere manier sporen van deze techniek bevat. De composities van dit concert bevatten op twee karaktertrekken van het ongeschreven singing upon the book. Vooreerst hebben zij allemaal als basis en rode draad
een reeds bestaande melodie, de cantus firmus, die in lange notenwaarden (meestal breves) in een van de
stemmen gezongen wordt. Deze cantus firmus kon zowel een liturgische oorsprong hebben — bijvoorbeeld
in de werken van Guillaume Dufay, Josquin Desprez of Johannes Ghiselin — of behoorde tot het wereldlijk
liedrepertoire — bijvoorbeeld het eenstemmige lied Baises moy, gebruikt door Mathurin Forestier in zijn
Agnus Dei. Een derde vorm van cantus firmus was het gebruik van de toonladder van het hexachord: de
werken van Giovanni Pierluigi da Palestrina en Jacobus de Kerle die tijdens dit concert gezongen worden,
hebben als cantus firmus ut-re-mi-fa-so-la, zowel stijgend als dalend.
Naast dit cantus-firmusgebruik is het typerend dat het daaromheen gezongen contrapunt steeds terugkerende karaktertrekken vertoont. Meest in het oog springend zijn twee elementen. Vooreerst is het opvallend
hoe virtuoos en in snelle notenwaarden de tegenstemmen geschreven zijn, althans in de werken van vóór en
omstreeks 1500. Verder wordt veel gebruik gemaakt van repetitieve elementen zoals motiefherhalingen,
soms tot het obsederende toe, en sequensketens, dikwijls geïmiteerd in de diverse stemmen. Tenslotte bewegen twee contrapunterende stemmen zich vaak in terts- en sextparallellen, een duidelijke verwijzing naar de
improvisatietechnieken.
Het spreekt voor zich dat de composities van deze avond, met uitzondering van de latere werken van de 'classici' De Kerle en Da Palestrina, soms zeer grillige trekken vertonen, met name in het gebruik van onverwachte patronen en soms bizarre musica ficta, die echter trouw de geschreven regels volgen. Dit concert is dus een
klankvolle echo, een droombeeld, de weg naar deze onvolprezen en verloren gegane chant sur le livre.
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FORS SEULEMENT
Fors seulement l'attente que je meure
en mon las cueur nul espoir ne demeure
car mon malheur si tres fort me tourmente
qui n'est douleur que par vous je ne sente
pour ce que suys de vous perdre bien sceure.

Behalve de verwachting dat ik sterf
blijft er in mijn vermoeid hart geen enkele hoop
want mijn verdriet kwelt mij zo zeer
dat er geen pijn is waarvan ik door u gespaard blijf
omdat ik er zeker van ben dat ik u verlies.

AGNUS DEI

voor de misdelen : zie p. 207

0 FLORENS ROSA
0 florens rosa,
mater Domini speciosa,
virgo raids,
fecundissima vitis,
clarior aurora,
pro nobis omnibus ora,
ut simus digni
postrema luce beati.

0, bloeiende roos,
kostbare Moeder van de Heer,
o, milde maagd,
rijkelijk bloeiende wijnstok
heldere zon,
bid voor ons allen,
dat wij waardig wezen
en gelukkig in het licht dat op ons wacht.

GAUDEAMUS OMNES
Gaudeamus omnes in domino
diem festum celebrantes
sub honore mariae virginis
de cuius solemnitate gaudent angeli
et collaudant filium dei.

Laten wij ons allemaal verheugen in de Heer
en de feestdag vieren
ter ere van de Maagd Maria
om haar viering verheugen zich de engelen
en loven ze de Zoon van God.

VIRGO SUB ETHEREIS
Virgo sub ethereis
semper veneranda puellis,
Que pia sperantes in te non deseris umquam,
Flectere iter doceas tenuis ubi semita monstrat
Ire per angustam regna ad celestia portam.

Maagd, gij die verdient vereerd te worden
tussen de meisjes in de hemel,
de trouwe die nooit in de steek laat wie op u hopen,
leer ons de richting te nemen waar het smalle pad
ons wijst,
doorheen de enge poort te gaan naar het hemelse rijk.

GAUDE VIRGO, MATER CHRISTI
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Gaude virgo, mater Christi,
quae per aurem concepisti.
Gabriele nuntio.

Verheug u, maagd, moeder van Christus,
gij die ontvangen hebt via het oor,
Gabriël als boodschapper.

Gaude, quia deo plena
peperisti sine poena
Cum pudoris

Verheug u, want vervuld van de godheid
hebt gij gebaard zonder pijn
met de lelie van de kuisheid.

Gaude quia mi nati,
quem dolebas mortem pati,
fulget resurrectio.

Verheug u, want van uw zoon
om wiens dood gij getreurd hebt,
schittert nu de verrijzenis.

Gaude Christo ascendente

Verheug u, Christus rijst omhoog;

et in caelo te vidente
motu fertur proprio.

onder uw ogen vaart hij
door eigen kracht ten hemel.

Gaude, quae post ipsum scandis,
et est honor tibi grandis
in caeli palatio.

Verheug u, na hem vaart ook gij ten hemel,
daar ontvangt gij grote eer
in het hemels paleis.

Ubi fructus ventris tui
per te nobis detur frui
in perenni gaudio.
Amen.

Het weze ons gegund, door uw hulp
de vrucht van uw schoot te genieten
in eeuwige vreugde.
Amen.

GLORIA

voor de misdelen : zie p. 207
vertalingen: Jan Gzjsel, ICTL
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eine neue Zeitschrift fijt- Alte Musik
In neuem Gewand - durchgehend vierfarbig, groBformatig
(A4), reich bebildert - pdsentiert sich seit November 2002
die Zeitschrift „Toccata-Alte Musik aktuell".
Interviews, Portra its, Hintergrundberichte, Nach richten,
CD-Neuheiten, CD-Rezensionen, Buch- und Notenrezensionen, Konzert- und Festivalberichte, Konzerttermine
geben Einblick in die Alte-Musik-Szene.

Fordern Sie Ihr kostenloses Probeexemplar an:
Pro Musica Antigua
Postfach 10 08 30
93008 Regensburg
Tel.: 09 41 / 5 26 87
Fax: 09 41 / 5 30 94

e-mail: pro.musica.antiquat-online.de
Internet: www.promusicaantiqua.de
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Wim Diepenhorst
Wim Diepenhorst

orgel

Vrijdag, 26 augustus 2005
concert: 12.45 uur — Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

In samenwerking met de vzw Antwerpse Kathedraalconcerten
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PROGRAMMA

Anoniem
Praembulum super D
Conrad Paumann (ca. 1410-1473)
Wach auf mein hort du leucht dorther
Mit ganczem willen wUnsch ich dir
Elend du hast
Anoniem
Ellend und Jamer
Se la face ay pale (naar Guillaume Dufay)
Fridolin Sicher (1490-1546) / Hans Orgelmacher (?-?)
Resonet in laudibus
Paul Hofhaimer (1459-1537)
Salve Regina
Salve Regina
Ad te clamamus
Eya ergo
0 clemens
0 dulcis
Anoniem / Wim Diepenhorst (Improvisatie)
Spanieler
Marco Antonio Cavazzoni (ca. 1490-ca. 1560)
Ricercare
Salve Virgo
Fridolin Sicher (1490-1546)
Si sumpsero pennas (naar Jacob Obrecht)
Imprepal frantaz (naar Benedictus van Jacob Obrecht)
Arnolt Schlick (ca. 1450-na 1520)
Hoe losteleck
Maria zart
Jacob Obrecht (1457/58-1505) / Wim Diepenhorst (Intavolaties)
Missa Maria zart
Kyrie I
Qui tollis
Arnolt Schlick
Ascendo ad Patrem meum
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Een greep uit de intavolatiekunst
Wim Diepenhorst

Het jaar 1452 markeert een belangrijk moment in de ontwikkeling van de geschreven orgelmuziek. Het is
het jaar waarin de Duitse orgelmeester Conrad Paumann zijn Fundamentum Organisandi opschreef,
hoogstwaarschijnlijk als leerboek voor zijn studenten. Paumann was de eerste echte orgelcomponist die we
bij naam kennen. Zijn Fundamentum is een verzameling systematisch gerangschikte improvisatiemodellen.
Het handschrift, waarin dit belangrijke werk is opgenomen, vervolgt met een aantal liedbewerkingen en
vrije composities, waarin het geleerde in de praktijk wordt gedemonstreerd. De basis voor de liedbewerkingen vormen de polyfone liedzettingen uit het zogenaamde Lochamer Liederbuch, dat in hetzelfde handschrift - het Wenigeroder-manuscript - is opgenomen.
Het Buxheimer Orgelbuch is een zeer omvangrijke verzameling orgelmuziek met een vergelijkbare inhoud:
modellen voor improvisatie, liedbewerkingen en vrije werken. Net als in Paumanns Fundamentum is de
componeerstijl van het Buxheimer Orgelbuch nog gotisch: de muziek staat ver af van het niveau van de contemporaine vocale polyfonie. Het is juist de confrontatie met die vocale polyfonie die ervoor gezorgd heeft
dat de orgelmuziek in het begin van de 16de eeuw zo snel op een zo hoog niveau terechtkwam. Dit blijkt
al snel wanneer de muziek uit het Buxheimer Orgelbuch vergeleken wordt met die van Paul Hofhaimer en
Arnolt Schlick. In het Buxheimer Orgelbuch was al een aantal intavolaties van vocale polyfonie opgenomen,
zoals Se la face ay pale van Guillaume Dufay. De omgang van organisten met de polyfone stijl leidde spoedig tot echte orgelmuziek, los van vocale modellen zoals de werken van Hofhaimer en Schlick: volwaardige orgelstukken die niet onderdoen voor de vocale polyfonie uit dezelfde tijd. Orgelcomponisten lieten zich
inspireren door de moderne muziek van Josquin Desprez, Jacob Obrecht en anderen. Intavolaties van werken van deze componisten, zoals van Si sumpsero pennas van Jacob Obrecht, zijn dan ook rijk vertegenwoordigd in de tabulaturen van de leerlingen van Hofhaimer: Leonhard Kleber, Hans Kotter en Fridolin
Sicher. In deze tabulaturen bevinden zich ook werken die, voor zover bekend, niet op vocale voorbeelden
teruggaan, waaronder enkele van de vroegste ldavierdansen zoals de Spanieler of La Spania.
Marco Antonio Cavazzoni publiceerde in 1523 zijn verzameling Richerchari Motetti Canzoni. De composities van de in Bologna werkzame Cavazzoni hebben een voor die tijd ongekende omvang en een ver ontwikkelde stijl, waarin veel elementen van de orgelmuziek uit de Italiaanse barok reeds te horen zijn.
Cavazzoni gebruikte het ricercare in zijn oorspronkelijke functie: als inleiding voor een motet.
De werken van de twee grootmeesters van de vroege 16de eeuw in Duitsland, Hofhaimer en Schlick, zijn
in vele opzichten zeer verschillend. De stijl van Hofhaimer is een synthese tussen de rustig voortschrijdende vocale stijl en de geornamenteerde stijl van het Buxheimer Orgelbuch. In de werken van Arnolt Schlick
is duidelijk een nabootsen van de vocale stijl te horen zonder dat daarbij gebruik is gemaakt van vocale
voorbeelden. Een opmerkelijk hoogtepunt in zowel compositietechniek als in wat er van de speler gevraagd
wordt, is het Ascendo ad Patrem meum, een tienstemmig werk met een vierstemmige pedaalpartij. Het werd
geschreven voor de kroning van keizer Karel V in 1520.
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F•E -S.T.I.V.A.L
van

VLAANDEREN
Vlaams-Brabant
TRANSIT /
Meesterwerken Klassiek en Romantiek /
Polyfonie: de canon /

28 aug -30 okt

Vmenftornen m.lhae"fM6'nuz
lat cola J1 act<

Polyfonie en de muzikale canon...
vol raadsel, avontuur, mysterie
di 4 okt Gothic Voices

Ma fin est mon commencement
Inab anh
do 6 okt Huelgas Ensemble
,IltaitYft
la _lno ifr
Buitenissige muziek in een gloednieuwe productie
4
do 13 okt The Brabant Ensemble & La Caccia
•yr • .
1014 11)04 after'Ggultailluttuc Canons van Leuvense componisten
SV inonis--"
di 18 okt The Clerks' Group Ockegems meest
ingenieuze canonconstructie

Meesterwerken Klassiek en Romantiek...
op bijzondere wijze gepresenteerd
deFilharmonie Die Schhpfung van Haydn
Nachtmusique Gran partita van Mozart
di 25 okt Concertgebouw Kamerorkest en celliste Weense Meesters

ma 26 sept
do 20 okt

TRANSIT Festival voor nieuwe muziek in Leuven...
boordevol creaties
Vr

30 sept - zo 2 okt

Voor wie de polsslag van de actuele muziek wil voelen

www.festival.be
Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
016/20 05 40 martine.vlaams.brabant@skynetbe

MET STEUN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, STAD LEUVEN, K.U.LEUVEN, NATIONALE LOTERIJ
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The Binchois Consort
Andrew Kirkman

dirigent

Mark Chambers
David Martin
Richard Butler
Josh Ellicott
Matthew Vine
Christopher Watson
William Gaunt
Giles Underwood

altus
altus
tenor
tenor
tenor
tenor
bas
bas

Vrijdag, 26 augustus 2005
inleiding: 19.15 uur — Winterkapel Augustinus
concert: 20.00 uur — Augustinus
rondetafelgesprek: 21.30 á 22.00 uur — Augustzjnertheater
Een coproductie met het Holland Festival Oude Muziek Utrecht
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PROGRAMMA

Loyset Compère (ca.1445-1518)
Asperges me
Sint-Petrus en Sint-Paulus
Jacob Obrecht (1457/58-1505)
Missa Libenter gloriabor
Kyrie
Gloria
Sint-Philippus
Antoine Brumel (ca.1460-1512/13) /
Philippe Weller (reconstructie)
Philippe, qui videt me
Alexander Agricola (?1445/56-1506)
Sancte Philippe apostole
Sint-Catharina van Alexandrië
Adriaan Willaert (ca.1490-1562)
0 Gemma clarissima Catharina
Jean Mouton (voor 1459-1522)
Gaude, virgo Catharina
Loyset Compère
Gaude prole regia / Sancta Catharina

pauze

136

Sint-Petrus en Sint-Paulus
Jacob Obrecht
Missa Libenter gloriabor
Credo
Sint-Basilius
Jacob Obrecht
0 beate Basili / 0 beate pater
Sint-Petrus en Sint-Paulus
Jacob Obrecht
Missa Libenter gloriabor
Sanctus
Agnus Dei
De moeder aller heiligen: de Maagd Maria
Alexander Agricola
Credo Je ne vis onques II
Heinrich Isaac (ca.1450/55-1517)
Regina caeli

Jacob Obrecht in het gezelschap van heiligen
Andrew Kirkman

Vlak na het uitzonderlijk lange pontificaat van een paus die meer heiligen in het leven riep dan eender wie
van zijn voorgangers, is het belang van heiligen in de late Middeleeuwen misschien vandaag minder verrassend dan tijdens de voorbije jaren. Voor de meesten onder ons is het echter moeilijk om ons vandaag een
voorstelling te maken van de drang die in de 15de en vroege 16de eeuw werd gevoeld onder het volk, dat
verschrikkelijke angsten uitstond voor de pijn van het vagevuur na de dood, en dat vaak geconfronteerd
werd met oorlog en pest. Die drang vond een muzikale uitdrukking in een stroom van fantastische motetten en missen, betaald door die mensen — ofwel privé of publiek, persoonlijk of institutioneel — die in de
gunst wilden komen van die personen die hen, zo dacht men, konden helpen via bemiddeling bij de
Verlosser, wiens genade ze uiteindelijk wilden afdwingen.
Alle misvieringen droegen dezelfde basisboodschap uit en volgden hetzelfde stramien. Allemaal bereikten
ze een hoogtepunt in de enscenering via transsubstantiatie van de verrijzenis van Christus, 'leider' van de
kerk en wiens overwinning op de dood werd gezien als de verhoopte voorbode van een gelijkaardige overwinning op het 'lichaam': de kerk van Christus hier op aarde. In haar inspanningen, via goede werken tijdens het leven, alsook via de heilige riten die ze uitbeeldden, wilde deze strevende maatschappij - de
Militante Kerk - zichzelf uiteindelijk verheffen tot het niveau van de heiligen - de Triomferende kerk - wier
hulp ze inriepen.
Zoals alle misvieringen opent het concert met het Asperges me, de rituele zuivering van de gelovigen met
heilig water. Vanavond zal deze functie worden vervuld door de weinig bekende, maar mooie compositie
van Loyset Compère. Met zijn elegante beminnelijkheid en gestage opbouw van de stemmen van bas tot
superius, vormt dit werk de ideale inleiding zowel op de vocale textuur als op het contrapuntische raffinement van de muziek van deze avond. Het is tevens een voorbereiding op de vertolking van het pièce de
résistance: de Missa Libenter gloriabor, de machtige mis van Jacob Obrecht, wiens dood we met dit festival
willen herdenken. Deze mis werd waarschijnlijk geschreven omstreeks 1490 en illustreert Obrechts talent
op het toppunt van zijn kunnen. Het werk wordt gekenmerkt door een uitzonderlijke klankrijkdom en
kracht. Gebaseerd op een antifoon die in verschillende ceremonieën ter ere van Sint-Paulus wordt gebruikt,
omkleedt de mis de cantus firmus, die typisch weerklinkt in de lange noten van de tenor, met een contrapuntische begeleiding met voortdurende variatie en verfijning.
Terwijl - en we hopen dat u zich daarin kunt vinden - de Missa Libenter gloriabor een onterecht verwaarloosd meesterwerk is, betreden we terra incognita met twee werken gewijd aan de apostel Philippus. Onze
vertolking van Antoine Brumels Philippe, qui videt me, is bijna zeker een hedendaagse première: dit werk
is enkel bewaard gebleven in een reeks stemboekjes, waarvan het altusboekje ontbreekt. Dit hiaat werd deze
avond opgevangen met een partituur die door Philip Weller werd gereconstrueerd. Alexander Agricola's
Sancte Philippe apostole lijkt oorspronkelijk een andere tekst te hebben gehad; de relatie tussen de bron en
de componist wijst er echter op dat het onmiskenbare contraf act de zegen had van - zelfs indien niet uitgevoerd door - de componist. Dit motet, dat typisch is voor het werk van deze uiterst enigmatische en fascinerende toonkunstenaar, wordt gekenmerkt door een voortdurend verschuivende variatie en door de virtuoze interactie tussen de stemmen: echte zangmuziek waarin de schrijver zijn kunnen op gesofisticeerde
wijze tentoonspreidde en waarin hij - vermits hij zoals de meesten van zijn collega's uit die tijd in de eerste
plaats zanger was - zelf volledig moet zijn opgegaan.
Sint-Catharina van Alexandrië, Bruid van Christus, begenadigd spreker in debatten met filosofen en bijzondere beschermer van de stervenden, was - niet verwonderlijk - een algemeen brandpunt van laatmiddeleeuwse devotie, zoals duidelijk blijkt uit de vele voorstellingen van haar in altaarstukken uit die tijd. Zij nam
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de rol op van pleitbezorgster voor al diegenen die te maken hadden met wielen, zoals molenaars, spinners
en wielenmakers — afgeleid uit de methode van haar foltering — en misschien verwonderlijker, voor kinderverzorgsters - vermits wordt gezegd dat melk in plaats van bloed uit haar afgehakte hoofd spoot.
Adriaan Willaerts 0 Gemma clarissima Catharina is een van de meest bevallige stukken uit een reeks van
devotiewerken gewijd aan heiligen uit zijn eerste boek met vierstemmige motetten dat werd uitgegeven in
1539. Het stuk verraadt al snel zijn latere datum in vergelijking met de rest van ons programma, met een
reeks opeengepakte imitaties. Gaude, virgo Catharina van Willaerts leermeester Jean Mouton, vertoont tal
van identieke basiskenmerken zoals regelmatige imitatie-inlassingen en een zorgvuldig opgebouwde contrapuntische gelijkmatigheid, die het werk van zijn pupil typeren. Zelden demonstratief zoals bij Obrecht
of Agricola, ontvouwt Moutons contrapunt zich met een ongekende verfijning en zelfbeheersing, met als
resultaat - hier, maar ook elders — muziek met een ongeëvenaard evenwicht en van een onvergelijkelijke
schoonheid. Compères Gaude prole regia / Sancta Catharina introduceert opnieuw een contrapuntische
toets, in een werk dat, naast zijn proportioneel behandelde cantus firmus, voornamelijk wordt gekenmerkt
door de afwisseling van hechte duo's die uitmonden in een laatste, doorvoelde smeekbede, waarin de vijf
stemmen zich aansluiten bij het ondersteunende gebed van de tenor aan de heilige om te "bidden voor ons".
Wanneer we luisteren naar de geniale polyfonie van Obrechts 0 beate Basili / 0 beate pater, is het ietwat
ironisch erop te wijzen dat Sint-Basilius de heilige was die bekend stond om zijn neerbuigende uitspraken met
betrekking tot muzikale activiteiten: hij bestempelde de muziek als "zinloze" of "destructieve kunst, waarvan
het resultaat verdwijnt met het einde van de uitvoering". We hopen dat u het met ons eens bent wanneer we
stellen dat het moeilijk is om ons voor te stellen dat de impact van dit meesterwerk zou verdwijnen, zelfs lang
nadat de heerlijke tonen boven de dakspanten van dit prachtige gebouw zijn uitgestegen tot hoog in de lucht,
waar ze de bedoelde toehoorder in verrukking brengen, precies zoals de componist hoopte.
We eindigen onze hommage aan de heiligen met twee werken opgedragen aan de figuur naar wiens bemiddeling in de late Middeleeuwen het meest werd getracht: de Maagd Maria. Hoewel het is gestoeld op een nietkerkelijk lied, volgt Agricola's geniale Credo Je ne vis onques II - met een tenor die een lied brengt ter ere van
een weergaloos mooie dame — een algemeen ingeburgerde 15de-eeuwse traditie, met name een lofzang aan de
Maagd Maria via een stuk dat ogenschijnlijk gericht is aan een aardse dame. Het werk geeft blijk van de extraversie en eigenzinnigheid van Agricola, met trage, statige regels, afgewisseld met hyperactieve bewegingen, nu
weer met imitaties, dan weer met ritmisch virtuoze alternatie of snelle parlando homofonie.
Ons sluitstuk is een van de klassieke lofzangen aan de Maagd uit die tijd: Heinrich Isaacs grootse toonzetting van de Maria-antifoon, Regina caeli. Hoewel Regina caeli gewijd is aan de Maagd Maria, geeft het
tevens het begin aan van de paastijd: beginnend op paaszondag, werd het in de Middeleeuwen de Mariaantifoon voor de drie grote lofzangen in de getijden van de Heilige Maagd, en het wordt nog steeds gehoord
op het einde van het avondgebed, van Pasen tot Drievuldigheidszondag. Isaac zette de bekende melodie in
een tweestemmige canon met lange notenwaarden en doorspekte de resterende partijen met parafrasen. De
vreugdevolle viering van de antifoon, als een echo van de heuglijkheid van de paastijd, wordt nergens beter
gevat dan in dit schitterende vijfstemmige werk, dat niet alleen ons, maar ook de "Koningin van de hemel"
zelf aanspoort: "verheug u, alleluja, want Hij die gij hebt mogen dragen, alleluja, is verrezen zoals Hij voorzegd had, alleluja. Bid voor ons, God, alleluja."
Vertaling: ICTL
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ASPERGES ME
Asperges me hysopo
et mundabor
lavabis me
et super nivem dealbabor.

Gij zult mij besprenkelen
met hysop en ik zal gereinigd worden.
Gij zult mij wassen
en ik zal blanker zijn dan sneeuw.

Miserere mei, Deus,
Secundum magnam misericordiam tuam.

Erbarm u over mij, God,
volgens uw groot mededogen.

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 aan de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

KYRIE
GLORIA

voor de misdelen: zie p. 207

PHILIPPE, QUI VIDET ME
Philippe, qui videt me, alleluia,
videt et patrem meum, alleluia.

Philippus, wie mij ziet, alleluja,
ziet ook mijn Vader, alleluja.

SANCTE PHILIPPE APOSTOLE
Sancte Philippe apostole domini
qui ab omnipotenti deo
unigeniti dei patris filio
eundem patrem tibi
et consoc[iis] tuis [ostendere] petisti
te miser ego peccator omnibus sordibus
quid juste mereor sciens [precor ut me]
et ab damnatione et a ventura ira liberes,
et [ad] lampadibus omatum
et laetum regem gloriae perducas.
Amen.

Heilige Philippus, apostel van de Heer,
door de gave van de almachtige God,
de eniggeboren Zoon van de goddelijke Vader,
hebt gij diezelfde Vader mogen openbaren
aan u en uw gezellen;
ik, rampzalige zondaar, die terecht treur om
al mijn misdaden, smeek u schuldbewust
dat gij mij bevrijdt van de vervloeking
en de komende toom en mij geleidt naar
de koning der glorie, blij en in feestgewaad.
Amen.

0 GEMMA CLARISSIMA CATHARINA
0 Gemma clarissima Catharina,
virgo sanctissima,
lilium mundissimum
et muller= speculum,
tuis precamur meritis
coeli fruamur gaudiis.

0, Catharina, schitterend kleinood,
allerheiligste maagd,
allerzuiverste lelie
en spiegel van de vrouwen,
wij smeken u dat we op grond van uw verdiensten
de hemelse vreugden mogen genieten.

GAUDE, VIRGO CATHARINA
Gaude, virgo Catharina,
quam refulsit lux divina
ter quaternis noctibus.
Gaude, nam tua doctrina
philosophos a ruina

Verheug u, Catharina maagd,
u heeft het hemelse licht
twaalfvoudig beschenen.
Verheug u, want uw lering
heeft filosofen weggetrokken
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traxit ab erroribus.
Gaude, quia meruisti
confortari voce Christi
Post preces divinitus.

van rampzalige dwalingen.
Verheug u, want gij hebt het verdiend
vertroost te worden op uw smekingen
door het goddelijk woord van Christus.

Gaude, quia meruisti
sponsam regis [esse] et vidisti
rotas fractas celitus.
Gaude, caelo coronata
et insigna venerata
olei stillamine.
Esto nobis advocata
apud Deum virgo grata
in nostro certamine. Amen.

Verheug u, want gij hebt het verdiend
de bruid te zijn van de koning en gij hebt gezien
dat vanuit de hemel het rad werd gebroken.
Verheug u, vanuit de hemel werd gij gekroond
en op uitzonderlijke wijze vereerd
met een druppel olie.
Wees onze voorspreekster
bij God, genadebrengende maagd,
in onze strijd. Amen.

GAUDE PROLE REGIA / SANCTA
CATHARINA
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Gaude prole regia,
Virginum egregia.
Dulcis 0 Catharina!
Cherub te divinitus
ferens in montem Sinai
coste regi Cypri nata
moxque Christo desponsata
passam Alexandria.
Te clamat sancta in caelis
omnis natio fidelis
Francia cum Flandria.
Symphonisant dulces melos
cives qui habitant caelos
tam digno consortio.
Sponso tuo occurristi,
laureata quae fuisti,
digna caeli portio.
Psallit laudes, canit hymnos
cantus personat divinos
fidelis ecclesia.
Laudes erumpit annuas
colens passiones tuas
duraque supplicia.

Verheug u om het koninklijk kindschap,
parel der maagden.
0 zoete Catharina!
Een cherubijn droeg u vanuit de hemel
naar de berg Sinaï.
Dochter van koning Costus van Cyprus,
van kindsbeen af met Christus verloofd,
werd gij in Alexandrië gemarteld.
Tot u in de hemel
roept heel het gelovige volk,
Frankrijk en Vlaanderen.
De hemelse scharen
maken zoete muziek,
een begeleiding die u waardig is.
Uw verloofde zijt gij tegemoet getreden,
gij die de martelaarskroon hebt verworven,
uw aandeel in de hemel waard.
De vergadering van de gelovigen
speelt uw lof op snaren, zingt hymnen,
laat goddelijke klanken weerklinken
Jaarlijks viert zij uw feest
in herinnering aan uw marteldood
en de gruwelijke folteringen.

0 quam dulcis, quam formosa,
quamque Christo gratiosa
est haec regis filia!
Quae spreta mundanitate
amplexaque castitate
nitet super lilia.
Da captivis libertatem,
aegrotis incolumitatem,
sis spes te deprecantium.
Confer quaeso peregrinis,

0 hoe zoet, hoe bevallig,
hoe dierbaar aan Christus
is deze koningsdochter!
Al het wereldse heeft zij afgezworen,
de kuisheid heeft zij omarmd,
blanker is zij dan de lelie.
Schenk vrijheid aan gevangenen,
blijvende gezondheid aan zieken,
wees de hoop van hen die tot u smeken.
Verleen, zo vraag ik u, aan de pelgrims

sanitatem cor in divinis.
Sis via errantium.
Tandem pia Virgo cave,
ne quid in cor nostrum pravae,
infundat diabolus,
sed reice si quid assit
ut post mortem aeterna
sit mansio nostra polus. Amen.

gezondheid en een hart voor het goddelijke.
Wees een weg voor hen die dwalen.
En vooral, vrome maagd, zorg ervoor
dat de duivel geen kwaad
influistert in ons hart,
maar verwerp het, als er iets is,
opdat na onze dood
de hemel onze verblijfplaats weze. Amen.

Tenor
Sancta Catherina
ora pro nobis.

Tenor
Heilige Catharina
bid voor ons.

CREDO

voor de misdelen: zie p. 207

0 BEATE BASILI /0 BEATE PATER
beate Basili, confessor Domini
venerande, cuius vite meritis illuxit
columna ignis incensa de celis, roga
pro tuis Christum famulis ut nos
suis condonet amicis.

0 zalige Basilius, belijder van de Heer,
eerbiedwaardige, door uw verdiensten schittert
een vuurzuil vanuit de hemel, bid
Christus voor uw volgelingen,
dat hij ons voegt bij zijn vrienden.

beate pater Basili, pium Dominum
Jesum pro impietatibus nostris deposce.

0 zalige vader Basilius, smeek de Heer
Jezus om vergiffenis voor onze zonden.

virum digne colendum quem in
columbe specie invisit Spiritus Sanctus
in gloria sua Christus et cum sanctis suis
Virgo Maria, qui tyrannos, qui demones
debellavit et domuit, mortem distulit,
cum voluit obiit et in caelum abiit
regnaturus in secula seculorum.
Amen.

0 gij, eerbiedwaardige man, onder de gedaante
van een duif heeft de Heilige Geest u bezocht
zoals ook Christus in zijn glorie en de Maagd Marie
met haar heiligen; tyrannen en demonen hebt gij
verslagen en getemd, de dood uitgesteld;
gij zijt dan gestorven volgens uw eigen beslissing en
opgestegen ten hemel om er te heersen in eeuwigheid. Amen.

Invisit sanctus sanctum Basilium Effrem,
quem invenit ad sanctam procedentem,
viditque per os eius loquentem linguam
igneam. Vere, inquit, magnus Basilius,
vere columna ignis Basilius, vere Spiritus
Sanctus loquitur in Basilio.

De heilige Effrem zag Basilius op weg
naar de kerk en hij bemerkte
dat een vurige tong uit zijn mond
kwam als hij sprak. Waarlijk, zegde hij,
ja, een vuurzuil, de heilige Geest spreekt
door de mond van Basilius.

SANCTUS
AGNUS DEI
CREDO

voor de misdelen: zie p. 207

REGINA CAELI
Regina caeli laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Koningin van de Hemel, verheug u, alleluja,
want Hij die gij hebt mogen dragen, alleluja,
is verrezen zoals Hij voorzegd had, alleluja.
Bid voor ons, God, alleluja.
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Capilla Flamenca, Pueri
Psallentes
Dirk Snellings

artistieke leiding

Capilla Flamenca
Marnix De Gat
Jan Caals
Lieven Termont
Dirk Snellings
Reitze Smits

contratenor
tenor
bariton
bas
orgel

Pueri Capilla Flamenca (kinderen)
Marnix De Gat
muzikale leiding
Annelies Hiele
Arthur Gasier
Carmen De Clercq
Emile Claes
Ines Michiels
Janne Michiels
Leonard Boon
Lina De Gat
Paul Heyman
Psallentes (gregoriaans koor)
Hendrik Vanden Abeele solo, codirectie
Philippe Souvagie
Lieven Deroo
Paul Schils

Vrijdag, 26 augustus 2005
concert: 22.30 uur — Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Een coproductie met het Holland Festival Oude Muziek Utrecht
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PROGRAMMA

Vespers voor Maria in de advent
Anoniem
Preludium
Gregoriaans
Deus in adiutorium
Beata es Maria
Gregoriaans / Jacob Obrecht (1457/58-1505)
Ave Mans stella
Gregoriaans
Postquam impleti sunt (Lectio)
Responsum accepit (Responsorium)
Gregoriaans / Jacob Obrecht
Magnificat
Jacob Obrecht
Omnis spiritus
Maria-lof in de vasten
Amok Schlick (ca. 1460-na 1521)
Maria zart
Jacob Obrecht
Ave Regina Caelorum
Maria-lof in de paastijd
Gregoriaans / Jacob Obrecht
Regina caeli
Beata es Maria / Ave Maria
Maria-lof in de tijd doorheen het jaar
Jacob Obrecht
Tekstloos
Gregoriaans / Jacob Obrecht
Assunt festa jubilea (Hymne)
Salve Regina
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Salve Beata Maria Vergine
Dirk Snellings

Gedurende zijn leven zong Jacob Obrecht in Brugge, Kamerijk, Bergen op Zoom of Antwerpen ontelbare
`vesperae' of avonddiensten samen met zijn beste polyfone zangers, een zestal kinderen (voor de koralen),
enkele gregoriaanse zangers en een organist: dit alles na het luiden van de klokken, bij stemmig kaarslicht.
Dit dagelijks paraliturgische gebeuren opgebouwd rondom een centraal Salve kende meestal een muzikale
afsluiter van hoogstaand niveau. Hiervoor componeerde Obrecht enkele parels van meerstemmige motetten die inmiddels tot de top behoren van het polyfone repertoire, zoals het intieme Ave Regina Caelorum
en zijn indrukwekkend zesstemmige Salve Regina.
De Capilla Flamenca en Psallentes kiezen voor een imaginair Maria-lof doorheen het hele jaar, omdat
Obrechts Mariale motetten perfect aansluiten bij deze jubelende avondgezangen. De rijkdom aan muzikale parameters in deze motetten inspireerde hen tot een bijzonder gevarieerd klankbeeld van eenstemmig gregoriaans tot complexe polyfonie in verschillende stemliggingen en daarnaast rijk omspeelde orgelmuziek,
zoals we die vinden in eigentijdse orgeltabulaturen van onder anderen Arnolt Schlick.
In het tweestemmige Regina caeli toonde Obrecht een onwaarschijnlijk staaltje van ritmische virtuositeit,
door alle mogelijke ritmische proporties toe te passen op deze zo gekende gregoriaanse melodie: meesterlijk! De cantus firmi van Ave Mans stella en Beata es Maria ontleende hij aan hun monofone Latijnse
Mariagezangen. In het tweede deel van de antifoon Beata es Maria werden daarenboven in de alt en de tenor
tekst én melodie van de sequentia Ave Maria als extra polyfone laag toegevoegd. Zo toonde Obrecht zich
als een echte laatgotische componist die hield van complexe intelligente structuren, waar alles in en door
elkaar verstrengeld zit, net zoals zijn geleerde tijdgenoten het mysterie in de schepping voorstelden. Voor
het Ave Regina Caelorum baseerde Obrecht zich op het gelijknamige motet van de Engelse componist
Walter Frye. Hij citeerde de tenor haast letterlijk, terwijl de superiuspartij gebaseerd was op de bekende
Maria-antifoon. Over de toeschrijving van het Magnificat zijn de meningen van specialisten verdeeld omdat
het stilistisch te veel zou afwijken van Obrechts ander werk.
Voor het eerst zal de Capilla Flamenca aantreden met een aantal `pueri' of kinderen uit Vlaanderen, die speciaal voor dit programma werden opgeleid door Marnix De Cat, om te beantwoorden aan Obrechts verzoek om de hoogste partijen van zijn zesstemmig Salve Regina te voorzien van een 'primus, secundus et
tertius puer'. Het danklied Omnis spiritus past in dit concept, aangezien twee hoge partijen alterneren met
vier 'klassieke' polyfone mannenstemmen: een ideale afsluiter van een vesperdienst.
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DEUS IN ADIUTORIUM
Deus in adiutorium meum intende.
Domine, ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen. Alleluia.

God, kom mij ter hulp.
Heer, haast u om mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de Heilige Geest,
zoals het was in het begin, nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen. Alleluja.

BEATA ES MARIA
Beata es Maria
virgo dulcis et pia
candore vincis lilia
et rosa sine spina
sanctorum melodia.

Zalig zijt gij, Maria,
milde, liefdevolle maagd,
blanker nog dan lelies
zijt gij, dorenloze roos,
der heiligen zoete zang.

AVE MARIS STELLA
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Ave Mans stella
dei Mater alma,
atque semper Virgo,
felix caeli porta.

Wees gegroet, ster der zee,
gezegende Moeder van God,
en altijd Maagd gebleven,
gelukzalige poort tot de hemel.

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Hevae nomen.

Aanvaard dit 'weesgegroet'
uit de mond van Gabriël
en overgiet ons met vrede,
hernieuw de naam van Eva.

Solve vincla reis,
profer lumen caecis
mala nostra pelle
bona cuncta posce.

Bevrijd de zondaars van hun boeien,
breng het licht aan de blinden,
verdrijf al onze zonden
en vraag voor ons alle goeds.

Monstra te esse matrem,
sumat per te preces
qui pro nobis natus
tuut esse tuus.

Toon dat gij de Moeder zijt,
laat door uw toedoen
Hij die omwille van ons uw Zoon wilde worden
onze smeekbeden aanvaarden.

Virgo singularis,
inter omnes mitits
nos, culpis solutos,
mites fac et castos.

Voortreffelijke Maagd,
genadig boven allen,
maak ons vrij van zonden,
zacht en rein.

Vitam praesta puram,
iter para tutum,
ut, videntes Jesum,
semper collaetemur.

Geef ons het ware leven,
schenk ons een veilige tocht,
opdat wij Jezus zien
en altijd verheugd zijn.

Sit laus Do Patri,
summo Christo decus,
spiritui Sancto,

Eer zij God de Vader,
eer aan de opperste Christus,
aan de Heilige Geest,

tribus honor unus.
Amen.

een eer voor drie.
Amen.

POSTQUAM IMPLETI SUNT
In illo tempore: Et postquam impleti sunt dies purgationis eorum secundum legem Moysis, tulerunt
illum in Hierosolymam, ut sisterent Domino, sicut
scriptum est in lege Domini: "Omne masculinum
adaperiens vulvam sanctum Domino vocabitur ",
et ut darent hostiam secundum quod dictum est in
lege Domini: par turturum aut duos pullos columbarum. Et ecce homo erat in Ierusalem, cui nomen
Simeon, et homo iste iustus et timoratus, exspectans consolationem Israel, et Spiritus Sanctus erat
super eum; et responsum acceperat ab Spiritu
Sancto non visurum se mortem nisi prius videret
Christum Domini. Et venit in Spiritu in templum.
Et cum inducerent puerum Iesum parentes eius, ut
facerent secundum consuetudinem legis pro eo, et
ipse accepit eum in ulnas suas et benedixit Deum et
dixit: "Nunc dimittis servum tuum, Domine,
secundum verbum tuum in pace, quia viderunt
oculi mei salutare tuum, quod parasti ante faciem
omnium populorum, lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israel ."

Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de Wet van
Mozes gereinigd moesten worden, brachten zij het
Kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren:
"Elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht
moet aan de Heer worden toegeheiligd", en om volgens de bepaling van de Wet des Heren een offer te
brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge
duiven. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere
Simeon, een wetgetrouw en vroom man, die Israëls
vertroosting verwachtte en de Heilige Geest rustte
op hem. Hij had een godsspraak ontvangen van de
Heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen,
voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij naar de
tempel gekomen.Toen de ouders het kind Jezus daar
binnenbrachten om aan Hem het voorschrift der
Wet te vervullen, nam ook hij het kind in zijn armen
en verkondigde Gods lof met de woorden: "Uw
dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede
gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd,
dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat
voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk
Israël."

RESPONSUM ACCEPIT
Responsum accepit Simeon a Spiritu Sancto, non
visurum se mortem, nisi videret Christum Domini.
Et cum inducerent puerum in templum accepit
eum in ulnas suas et benedixit Deum et dixit:
"Nunc dimittis, DomMe, servum tuum in pace. '
Hodie beata virgo Maria puerum suum presentavit
in templum et Symeon repletus Spiritu Sancto
accepit eum in ulnas suas et benedixit Deum et
dixit: "Nunc ..."

Simeon had antwoord ontvangen van de Heilige
Geest, dat hij de dood niet eerder zou zien dan
nadat hij Christus de Heer zou ontmoet hebben.
En toen men het kind in de tempel binnenbracht,
nam hij het in zijn armen, zegende de Heer en
sprak: 'Laat nu, Heer, uw dienaar gaan in vrede.'
Heden heeft de zalige maagd Maria haar kind in de
tempel voorgebracht en Simeon, vervuld van de
Heilige Geest, nam het in zijn armen, zegende de
Heer en sprak: 'Laat nu, Heer...'

MAGNIFICAT
Magnificat anima mea Dominum
et exultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.

Mijn ziel prijst hoog de Heer
en mijn geest heeft zich verheugd
in God, mijn redder.

Quia respexit humilitatem
ancillae suae;
ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes.

Omdat hij de nederigheid
van zijn dienstmaagd gezien heeft:
want zie, van nu af aan
zullen alle generaties mij zalig prijzen.

Quia fecit mihi magna, qui potens est,

Omdat Hij aan mij grote dingen verricht,
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et sanctum nomen ejus.

Hij die machtig is en heilig is zijn naam.

Et misericordia ejus
a progenie in progenies,
timentibus cum.

En zijn barmhartigheid
gaat van geslacht tot geslacht
voor hen die Hem vrezen.

Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos
mente cordis sui.

Hij heeft macht uitgeoefend met zijn arm,
en hen uiteengeslagen
die trots zijn in het denken van hun hart.

Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.

Machtigen heeft Hij van de troon gestoten
en bescheiden mensen verheven.

Esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.

Behoeftigen heeft Hij overladen met gunsten
en de rijken met lege handen weggestuurd.

Suscepit Israel puerum suum,
Recordatus misericordiae suae,

Gesteund heeft Hij Israël, zijn knecht,
(en) zijn barmhartigheid kenbaar gemaakt.

Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et sernini ejus in saecula.

Zoals Hij aan onze voorvaderen gezegd heeft,
Abraham en zijn nageslacht voor eeuwen.

Gloria Patri et Filio,
et Spiritui Sancto.

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio
et nunc et semper
et in saecula saeculorum.
Amen.

Zoals het was in het begin
en nu en altijd
en in alle eeuwigheid.
Amen.

OMNIS SPIRITUS
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Omnis spiritus laudet Dominum
tu autem DomMe misere nobis.
Deo gratias.

Elke adem looft de Heer;
Gij echter, Heer, erbarm U over ons.
Dank zij God.

Agimus tibi gratias, rex omnipotens Deus,
pro universis beneficiis tuis, qui vivis et
regnas Deus, per omnia secula seculorum.
Amen.

Wij danken U, almachtige koning God,
voor al uw weldaden, Gij die leeft en heerst,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Pro rege nostro.
Dominus conservet cum et beatum faciat
cum in terra. Et non tradat cum in manus
inimicorum eius.

Voor onze koning.
De Heer moge hem gezond en welvarend bewaren
op aarde. Moge Hij hem niet overleveren
in de handen van zijn vijanden.

Fidelium anime per misericordiam Dei
Requiescant in pace. Amen.

Mogen de zielen van de gelovigen
door Gods erbarmen rusten in vrede. Amen.

Et beata viscera Marie virginis,
que portaverunt eterni Patriis Filium.
Amen.

En de schoot van de zalige maagd Maria
die de Zoon van de eeuwige Vader gedragen heeft.
Amen.

AVE REGINA CAELORUM
Ave Regina Caelorum,
Mater Regis angelorum
Maria, flos virginum
velut rosa vel lilium.

Gegroet, koningin der hemelen,
gegroet, meesteres der engelen.
0, Maria, bloem der maagden,
als een roos, als een lelie.

Funde preces ad Filium
pro salute fidelium
Maria, flod virginum
velut rosa vel lilium.

Stort gebeden tot uw zoon
tot heil van de gelovigen.
0, Maria, bloem der maagden,
als een roos, als een lelie.

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

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

AVE MARIA
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, virgo serena.
Benedicta tu in mulieribus,
que peperisti pacem hominibus,
et angelis gloriam,
et benedictus fructis ventris tui,
qui, coheredes ut essemus sui,
nos, fecit per gratiam.
Per hoc autem ave,
mundo tam suave,
contra carnis iura.
Genuisti prolem,
novum stella solem
nova genitura.
Tu parvi et magni,
leonis et agni,
salvatoris Christi
templum extitisti,
sed virgo intacta.
Tu fors et roris,
panis et pastoris,
virginum, regina,
rosa sine spina,
genitrix es facta.
Tu civitas regis iusticie,
tu mater es misericordie
de lacu fecis et miserie
theophylum reformans gratiae.
Te collaudat celestis curia,
tu mater es regis et filia,
per te iustis confertur gratia,
per te reis donatur venia.

Gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u, beminnelijke maagd.
Gezegend onder de vrouwen
gij die vrede hebt gebracht aan de mensen
en glorie aan de engelen,
en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Gij hebt ons gemaakt tot uw erfgenamen
door uw genade,
door dit groetwoord
zo aangenaam aan de wereld
maar tegengesteld aan de wetten van het vlees:
gij ster, hebt een kind gebaard,
een nieuwe zon
door een nieuwe geboorte.
Gij, klein en groot,
een leeuw en een lam,
waart een tempel
voor Christus de Zaligmaker
en tevens ongerepte maagd gebleven.
Gij, bloem en dauw,
brood en herder,
koningin van de maagden,
roos zonder doorn
en tevens moeder.
Gij, stad van de koning der gerechtigheid,
moeder van erbarmen,
uit een meer van rampspoed en ellende
deed gij een bron van genade opwellen.
U prijst het hemels koor;
van een koning zijt gij de moeder en de dochter,
door u bekomen de rechtvaardigen genade,
door u wordt vergiffenis geschonken aan wie
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Ergo, mans stella,
verbi dei cella
et solis aurora,
paradisi porta,
per quam lux est orta,
natum tuum ora:
ut nos solvat a peccatis
et in regno claritatis,
quo lux lucet sedula,
collocet per secula. Amen.

schuld heeft. Welaan dan, ster der zee,
kluis van Gods woord
en opgang van de zon,
hemelpoort
door wie het licht is opgestaan:
vraag uw zoon
dat Hij ons verlost van de zonden
en overbrengt in het rijk
waar het licht ononderbroken
schittert in eeuwigheid. Amen.

ASSLTNT FESTA JUBILEA
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Assunt festa jubilea
in Mariae nunc gaudia
tota psallat ecclesia
devota laudum dramata.

Heden is het een jubelfeest,
Maria geldt onze blijdschap;
heel de kerk zingt en
staat in het teken van haar lof.

Cuius sacrata viscera
dei invisit gratia
ut esset virgo gravida
thori virilis nescia.

Haar heilige schoot
werd door Gods genade opgezocht;
daardoor werd zij moedermaagd,
onbekend met de mannelijke bijslaap.

Haec paranympho dum credit
sacrum hanc pneuma replevit
alv us tumescit et gerit
verum patris, quod meruit.

Haar, vol vertrouwen in haar bruidegom,
heeft de Heilige Geest bevrucht;
haar schoot werd voller, zij droeg
de waarachtige zoon van God, met verdienste.

Confestim montes adiit
Elisabet salutavit
obviis eam suscepit
ulnis, stringit et circuit.

Terstond begaf zij zich naar het gebergte,
groette Elisabeth;
met open armen groette zij haar,
omarmde en kuste haar.

Sacri iunguntur uteri
milesque, sui Domini
praesentiam dum percipit
hunc exultando suscipit.

Beide moederschoten worden één;
de Doper ontwaardt
de aanwezigheid van zijn Heer
en neemt hem vol vreugde aan.

Clamat anus cum iubilo
plena sancto paraclito
beata tu in filio
quae credidisti Domino.

De oude Elisabeth roept jubelend uit:
"Vervuld van de heilige Trooster,
zijt gij zalig door uw Zoon,
omdat gij geloofd hebt in de Heer."

Exsultet caeli regia
et munialis machina
abyssus atque Maria
laudent Deum per saecula.

Laat het hemelrijk nu juichen;
dat de hoogten en de laagten,
de valleien en de zeeën
God loven in eeuwigheid.

Patri summo cum filio
spiritui quoque sancto
sit sempiterna gloria
in unitate solida.

Aan de Vader in den hoge en zijn Zoon
en aan de Heilige Geest
zij eeuwige glorie
in eendrachtige drievuldigheid.

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

Wees gegroet, barmhartige koningin,
hoop van ons leven, gegroet.
Tot u roepen wij, verdreven kinderen van Eva.
Vanuit dit tranendal richten wij
ons gesteun en geween tot u.
Gij zijt onze voorspraak,
vestig dan uw barmhartige ogen op ons.
En toon ons Jezus, de gezegende vrucht van uw
schoot na ons bestaan in dit aardse verbanningsoord.
0 genadige, o liefdevolle, o tedere maagd Maria.
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Lange Gasthuisstraat 45
B-2000 Antwerpen
tel ++3213/202 77 71
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Het cultureel congrescentrum Elzenveld ligt verborgen in de historische
binnenstad van Antwerpen en bevindt zich in een groene oase van rust .
Dit oud gasthuis met bijhorend klooster en pastorij is sinds de bekroonde
restauratie van 1988 één der meest sfeervolle en unieke congrescentra
van de Benelux.
Naast ruime faciliteiten voor meetings, seminaries, presentaties, originele
evenementen, banketten, recepties en culturele activiteiten biedt het
Elzenveld tevens overnachtingsmogelijkheden.
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The Modena Consort
Ulrike Hofbauer
Israel Golani
Rene Genis-Foulger

sopraan
luit
luit

The Modena Consort
Sara van Cornewal
Hiroko Suzuki
Claudio Santambrogio
Boaz Berney

renaissancetraverso
renaissancetraverso
renaissancetraverso
renaissancetraverso

Zaterdag, 27 augustus 2005
concert: 12.00 uur — Kapel Elzenveld
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PROGRAMMA

Antoine Brumel (ca. 1460-?1512/13)
Tous les regretz

Vincenzo Capirola (1474-na 1548)
De tous bien playne

Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521)
Plus nulz regretz

Anoniem
De tous bien playne

Francesco Spinacino (fl. 1507)
Je pris amour

Alexander Agricola (?1445/56-1506)
De tous bien playne

Gaspar van Weerbeke (ca. 1440-na 1516)
Anima mea

Francesco Spinacino /
Antoine Busnois (ca. 1430-1492)
Je ne fay plus

Johannes Ockeghem (ca. 1410-1497)
Fors seulment
Johannes Ghiselin (fl. 1491-1507)
Fors seulment
Pierre de la Rue (ca. 1452-1518)
Pour ung jamais (Fraw Margretsen Lied)
Heinrich Isaac
La mi la sol
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Heinrich Isaac (ca. 1450/5-1517)
Si dormiero [Guretzsch]
J osquin Desprez
Plaine de dueil â 5
Johannes Ockeghem
Petite camusette

De chansonniers van Margaretha van Oostenrijk

Dit concert staat in het teken van een van de rijkste periodes in de muziekgeschiedenis van de Lage Landen:
de Vlaamse compositieschool op het einde van de 15de en aan het begin van de 16de eeuw. In die tijd werd
de muziek van Vlaamse componisten-zangers als Jacob Obrecht, Josquin Desprez, Alexander Agricola,
Heinrich Isaac en Pierre de la Rue fel gesmaakt aan hoven in gans Europa.
Een van de belangrijkste centra voor het schrijven en kopiëren van meerstemmige muziek in die tijd, was
het hof van Margaretha van Oostenrijk, koningin van de Nederlanden van 1506 tot aan haar dood in 1530.
De muziek werd gekozen uit twee chansonniers of liedboeken die momenteel in de Koninklijke Bibliotheek
Albert I in Brussel worden bewaard. Deze twee manuscripten bevatten chansons en motetten van tal van
Vlaamse musici die verbonden waren aan of rechtstreeks in dienst stonden van het hof van Margaretha,
waaronder Hayne van Ghizeghem, Pierre de la Rue en Alexander Agricola. De chansonniers maakten deel
uit van Margaretha's uitgebreide privé-bibliotheek en werden waarschijnlijk speciaal voor haar samengesteld. Beide documenten zijn belangrijke illustraties van de muziekcultuur die door Margaretha aan haar hof
werd onderhouden, eerst als de hertogin van Savoye en later als landvoogdes van de Nederlanden. Aan deze
werken, oorspronkelijk vergezeld van tekst, voegden we een aantal tekstloze instrumentale stukken toe van
dezelfde auteurs, maar overgenomen uit een ander manuscript dat met het hof van Margaretha in verband
wordt gebracht: de Codex Basevi.
Het concert werd zo opgebouwd dat het de typische inhoud van Margaretha's chansonnier weergeeft. Het
begint met een reeks 'regree-liederen, een van Margaretha's favoriete genres: één van haar liedboeken bevat
maar liefst acht verschillende regret-liederen van verschillende dichters en componisten. Daarnaast brengen
we een aantal motetten, zoals Gaspar van Weerbekes Anima mea en Heinrich Isaacs La mi la sol, dat zowel
in een instrumentale versie als in de vorm van een vocaal motet bestond, met als tekst "Rogramus te / 0
maria o regina". Sommige van de andere weerhouden stukken vertonen interessante en ingewikkelde relaties met mekaar, vermits muziekschrijvers uit die tijd melodieën of cantus firmi van elkaar overnamen. Wat
betreft de twee Fors sen/ment-composities vinden we de superius van het originele driestemmige chanson
van Ockeghem terug in de altstem van Ghiselins compositie. De drie De tous bien p/ayne-arrangementen
zijn een goed voorbeeld van hoe 15de-eeuwse toonkunstenaars een compleet andere compositie konden
maken met dezelfde cantus firmus.
Zowel de vocale als instrumentale stukken lenen zich perfect tot vertolking door een ensemble met renaissancedwarsfluiten. De instrumenten beschikken over de vocale kwaliteiten, alsook het brede dynamische
bereik, nodig voor de vertolking van deze muziek, met haar rijke meerstemmige textuur. Daarnaast geven
de zuivere klanken van de traverso's elke individuele stem een eigen karakter binnen de totaalharmonie.
Voor dit project riepen we de hulp in van luitspelers Israel Golani en Rene Genis-Foulger om samen met
ons nog een andere vorm van instrumentale vertolking van deze muziek te verkennen: het luitduet. Dit genre
was goed ingeburgerd tegen het einde van de 15de eeuw; het was beslist een van de standaard 'bascombinaties' voor instrumenten. Gerenommeerde luitspelers zoals Leonardo Chitarino en Pietrobono de Burzellis
werden geassocieerd met uitgewerkte sopraanpartijen met 'snellopende noten', in combinatie met een waarschijnlijk minder betaalde 'tenorista' op de tweede luit, en dat reeds vanaf omstreeks 1430. Hun repertoire is
bewaard gebleven in documenten als de Codex Faenza uit de eerste helft van de 15de eeuw, de Canc-ionero
de Segovia uit de latere 15de eeuw, tot in de door Petrucci gedrukte bundels van Francesco Spinacino uit
1507. Vaak baseerden ook zij hun 'improvisaties' op vocale modellen uit het Vlaamse repertoire.
Vertaling: ICTL
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TOUS LES REGRETZ
Tous les regretz qu'oncques furent au monde,
venez a moy, quelque part que je soye;
prenes mon cceur en sa doleur par fonde
et le fendes que ma dame le voye.

Alle leed dat ooit op de wereld was,
kom naar mij, waar ik ook moge zijn;
neem mijn hart in al zijn diepe smart
en splijt het zodat mijn dame het ziet.

PLUS NULZ REGRETZ
Plus nulz regretz, de joye nudz
ne soyent ditz n'escriptz.
Ores revient le bon temps Saturnus
ou peu congnuz furent plaintifs et cris.
Longtemps nous ont
tous malheurs infiniz
batuz, pugniz
et fais povres maigretz;
mais maintenant d'espoir sommes garniz;
joinctz et unis n'ayons plus nulz regretz.

Gedaan de spijt, van naakte vreugde
moet er niet meer gesproken of geschreven worden,
nu komen de goede tijden terug van Saturnus
toen er bijna geen kommer en geschreeuw bestond.
Lang hebben allerhande soorten
onophoudelijke ongelukken
ons geteisterd, gestraft
en tot magere arme mensen gemaakt.
Maar nu zijn we vervuld van hoop; laat ons verbonden
en tezamen geen enkele spijt meer hebben.

ANIMA MEA
Anima mea liquefacta est
ut dilectus meus locutus est:
quaesivi et non inveni illum,
vocavi et non respondit mihi.
Et percus serunt me et vulneraverunt me;
custodes murorum.
Filie Jherusalem, nunciate dilecto meo,
quia amore langueo.

Mijn ziel smelt weg van verlangen
bij het woord van mijn geliefde.
Ik heb gezocht en hem niet gevonden,
ik heb geroepen en er kwam geen antwoord.
De wachters op de muur hebben me getroffen
en verwond.
Dochters van Jeruzalem, ga aan mijn lief zeggen
dat ik ziek ben van liefde.

FORS SEULMENT
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Fors seulment
l'actente que je meure,
en mon las cueur
nul espoir ne demeure,
car mon malheur
si tresfort me tourmente,
qu'il n'est douleur
que pour vous je ne sente,
pource que suis
de vous perdre bien seure.

Behalve alleen nog
het uitzicht van te sterven,
blijft mijn moede hart
geen enkele hoop meer,
want mijn rampspoed
kwelt mij zodanig fel
dat er geen enkele pijn is
die ik om jou niet lijd,
omdat ik vast zeker ben
jou te verliezen.

Vostre rigueur
tellement m'y queurt seure
qu'en ce parti
il fault que je m'asseure,
dont je n'ay bien
qui en riens me contente.

Jouw hardheid dwingt mij
hierin zo beslist te zijn:
dat ik in deze zaak
mij veilig stellen moet,
waar ik geen goed uit heb
dat mij in iets voldoet.

POUR UNG JAMAIS
Pour ung Jamais, ung regret me demeure
qui, sans cerser, nuyt et jour a toute heure,
tant me tourmente que bien vouldroy morir,
car ma vie est fors seulement languir,
parquoy fauldra en la fin que je meure.

Voor eeuwig en altijd zal ik spijt hebben
onophoudelijk, dag en nacht, op elk moment,
zo kwelt het mij dat ik best zou willen sterven,
want mijn leven bestaat slechts uit uitzichtloos lijden
en daardoor zal ik uiteindelijk moeten sterven.

JE NE FAY PLUS
Je ne fay plus, je ne dis, n'escrips,
en mains escrips
l'on trouvera mes regrets et mais plains.

Ik wil niet meer, ik spreek niet meer, noch schrijf,
de woorden van mijn hand
vertellen mijn gemis en mijn weeklagen.

De Larme plains
ou le mois maol que je puis le descripts.

Tranen ween ik in mijn jammerklachten,
de getuigen van mijn ellende.

Toute ma joye est de soupirs escrips
en dueil et cris
il est a naistre a qui je m'en plains

Mijn vreugde doordrongen van droeve verzuchting
van rouw en geschreeuw
wie ook geboren, ik maak hem deelgenoot aan mijn
klaagzang.

Sil mes sens ont aucuns doulx motz rescriptz,
ils sont parscriptz.

Als mijn zinnen geen woord zo zacht meer beschrijven,
zijn ze overschreven.

Je passe temps par desers et mes plains,
et me plains
d'aulcunes gens plus traistres quant escris.

Mij vliedt de tijd voorbij in eenzaamheid en weeklacht,
mijn schrijven
een aanklacht tegen eenieders bedrieglijkheid.

PLAINE DE DUEIL
Plaine de dueil, et de melancolye,
voyant mon mal qui toursjours multiplye,
et qu'en la fin plus ne le puis porter,
contraincte suis pour moy reconforter,
me rendre a toy, le surplus de ma vie.

In zwartgallig leed gedompeld
zie ik mijn ongeluk steeds erger worden,
zodat ik het tenslotte niet langer dragen kan.
Om me op te beuren ben ik wel verplicht
me aan jou te schenken voor de rest van mijn dagen.

PETITE CAMUSETTE
Petite camusette,
a la mort m'aves mys.
Robin et Marion
s'en vont au boys jouen
Il(z) s'en vont bras á bras,
il(z) se sont endormis.
Petite camusette
a la mort m'avez mys.

Kleine snotneus,
je hebt me doen sterven.
Robin en Marion
gaan naar het bos spelen.
Ze vertrekken arm in arm;
ze zijn in slaap gevallen.
Kleine snotneus,
je hebt me doen sterven.

Si elle m'amera je ne scay
mais je me mettray en essay.
D'acquerir quelque peu sa grace.
Force m'est que par la je passe,
c'este foiz j'en ferray lessay.

Ik weet niet of ze van me houdt,
maar ik ga een poging wagen
om haar gunst enigszins te verwerven.
Ik moet het wel zo aanpakken,
dit keer ga ik het eens proberen.
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L'autre jour je m'avengay
que presque tout mon cuer lessay
aller sans que luy demandasse.

Onlangs ging ik zo ver
dat ik bijna buiten zinnen raakte,
zonder dat ik haar iets vroeg.

Puis apres le cop me pensay
que longtemps a que ne cessay
ne ne fut que je ne jamasse.
Mais c'est ung jeu de passe-passe
j'en suis comme je commengay.

En toen, daarna, bedacht ik
dat ik al lang hiermee bezig was
en dat het er niet toe deed of ik haar beminde,
het is immers een goochelkunstje,
na afloop sta ik weer aan het begin.
Vertalingen: ICTL, Brigitte Hermans
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Zaterdag, 27 augustus 2005
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rondetafelgesprek: 21.30 á 22.00 uur - Augustijnertheater
Een coproductie met het Holland Festival Oude Muziek Utrecht
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PROGRAMMA

Anoniem
Fortuna desperata
Jacob Obrecht (1457/58 — 1505)
Missa Fortuna desperata
Kyrie
Gloria
Joan Ambrosio Dalza (fl. 1508)
Tastar de corde
Recercar dietro
Calata alla spagnola
Pavana alla ferrarese
Saltarello
Piva
Jacob Obrecht
Ave Regina Caelorum
Jacob Obrecht
Missa Fortuna desperata
Credo
Francesco Spinacino (fl. 1507)
Recercare
Benedictus de Isach (naar Heinrich Isaac)
Christe de si dedero (naar Jacob Obrecht)
Jacob Obrecht
Missa Fortuna desperata
Sanctus
Francesco Spinacino
Recercare
Adieu mes amours
Jacob Obrecht
Parce Domine
Jacob Obrecht
Missa Fortuna desperata
Agnus Dei
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Fortuna desperata en de routes van de polyfonie tussen
Italië en Vlaanderen
Paolo Da Col

Ondanks de aanzienlijke faam die de polyfone liedcompositie Fortuna desperata tijdens de 15de en de 16de
eeuw heeft gekend in de adellijke kringen van heel Europa en ondanks de doorgedreven studies die musicologen aan haar hebben gewijd (in het bijzonder de recente bijdragen van Honey Meconi), blijven het geestelijke vaderschap en de oorsprong van haar muzikale vorm en van haar poëtische tekst gehuld in duisternis. Van het dichtwerk, dat wellicht van Florentijnse oorsprong is, wordt meestal aangenomen dat het teruggaat tot de zeventiger jaren van de 15de eeuw. Een bron van de tekst beschreef het werk op efficiënte wijze
als "een zuiver liedje" om een poëtische compositie aan te duiden met een levendige metrische structuur,
met korte strofen, korte verzen en met een uitgesproken ritme (zoals de zevenlettergrepige verzen waaruit
het is samengesteld), vergelijkbaar met het uitgebreide en rijke repertoire van de `frottole', en op bijna
onlosmakelijke wijze verbonden met haar muzikale intonatie. De veelbesproken toeschrijving aan Antoine
Busnois, die teruggaat op een manuscript, lijkt weinig waarschijnlijk en de toeschrijving aan een zekere
Felice - misschien de Florentijnse componist Felice di Giovanni Martini, die actief was in de Santa Maria
del Fiore in de jaren 1469-1478 - vermeld in een andere getuigenis, is niet meer dan een plausibele veronderstelling.
De compositie, die zelfs iconografische citaten kende (zoals op Filippino Lippi's schilderij Tondo Corsini),
was voorwerp van talrijke varianten, waarin de oorspronkelijke driestemmige versie steeds weer opnieuw
aangepast werd: wat betrof het aantal stemmen ofwel qua tekst of in het herwerken van de partij van de
contratenor bassus, en werd zo onderworpen aan min of meer uitgewerkte parodieën. Haar succes is waarschijnlijk ook toe te schrijven aan de lineaire, zingbare eenvoud van de partijen van de superius en tenor, die
meer dan de derde stem, de contratenor, bestemd leken te zijn voor een vocale uitvoering. En tot op vandaag de dag zijn het contrast en de spanning tussen de ononderbroken eenvoud van die vocale lijnen en de
onstuimige kracht van de tekst zeer fascinerend. Het is een soort scheldtirade ten overstaan van het ongunstige lot, van de `fortuna' (in de betekenis van het Latijnse 'fors': lot of toeval) waarvan men in de 15de en
16de eeuw de archetypische idee van de vijand van de deugd recupereerde, die we "in al die wereldse dingen zien domineren en er bijna een spel van maken om dikwijls diegenen tot de hemel te verheffen die haar
zonder enige verdienste lijken en om diegenen in de afgrond te storten die het het meest waard zijn om verheven te worden", zoals Baldassarre Castiglione schreef in zijn Il libro del Cortegiano.
Ook Josquin Desprez en Jacob Obrecht componeerden elk een mis gebaseerd op het meerstemmige lied
Fortuna desperata, waarin zij hun technische vaardigheden toonden in het citeren en het parodiëren van een
zeer gekend model. Ze confronteerden hun eigen versie met die van de anderen en realiseerden op die
manier een persoonlijke synthese van de receptie van het model en van de compositorische vernieuwing.
Deze vergelijking werd op bijzondere wijze duidelijk gemaakt in een groot manuscript met koormuziek dat
bewaard wordt in de Biblioteca Estense in Modena (Alpha M1.2, waarschijnlijk geredigeerd in de jaren
1504-1505). Deze bundel getuigt van de aanwezigheid aan het Ferrarese hof van twee "ultramontane"
kapelmeesters: Josquin Desprez in 1503-1504 en Jacob Obrecht in 1504-1505. De codex bevat tien missen,
waarvan zeven van de hand van Obrecht, twee van Josquin en één van Johannes Ockeghem. De missen
Fortuna desperata en L'homme armé, van zowel Obrecht als van Josquin, volgen mekaar strikt op en schijnen een soort van wedstrijd te illustreren tussen de twee componisten in het repertoire dat door de entourage van de hertog uitverkoren werd. De goede kwaliteit van de lezing uit de mooie Ferrarese codex van
Obrechts Missa Fortuna desperata en de dichte nabijheid van de samensteller en de aanwezigheid van de
componist in Italië hebben voor deze uitvoering onze keuze doen vallen op deze bron.
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In werkelijkheid, mede dankzij de oudste bron, gedateerd omstreeks 1491-1493, heeft men de compositie
recentelijk kunnen plaatsen in een periode die iets later viel dan het eerste verblijf van Obrecht in Italië in
1487. Het objectieve stilistische gegeven is de extreme maturiteit van het werk, de duidelijke uiteenzetting
van de vormelijke opbouw, die van deze muziek een solide en harmonieuze 'architectuur' maakt. Redelijk
veel voorkomend is het hernemen van de cadens, die met een periodiek scanderen de vloeiende polyfonie
regelt. Zoals de traditie het wil, vallen aan de tenor het grootste aantal citaten van de tenor uit Fortuna desperata te beurt, ofwel zeven op negen citaten (in het Sanctus is de tenorpartij toevertrouwd aan de superius, en in het Osanna verschijnt het citaat - hoogst ongebruikelijk- in de bassus). Drie keer verschijnt de
melodie van de superius van Fortuna desperata, steeds toevertrouwd aan de meest relevante stem, namelijk
de superius. Slechts één keer worden de stemmen tegelijkertijd geciteerd, in het Kyrie II, en dit geeft bij het
beluisteren de fysionomie weer die het dichtst aanleunt bij de oorspronkelijke versie, zodanig dat men ze
erin kan herkennen. Enkele trio's, die gevrijwaard bleven van de verplichting om te citeren (Christe, Pleni
sunt caeli, Benedictus en Agnus II) geven het vloeiende en de variatie van de contrapuntische uitwerking
meer vrijheid, maar ook in de vierstemmige delen zwijgt de tenor voor grote periodes om zo de driestemmige polyfonie te laten domineren. Gevarieerd is ook het gebruik van ritmische constructies, zoals de syncope en het gebruik van hemiolen, het harmonische spel, zoals het faux-bourdon en de contrapuntische verwerking, zoals de canon en het strikte imitatieve spel. Naast zoveel `varietas' zijn er ook nog eens allerhande herhalingsmechanismen: het toevlucht nemen tot een volhardend, bijna obsessief samenvloeien van het
contrapuntische spel in dezelfde cadens (van fa en soms van do; in het Agnus Dei II herhaalt de tenorpartij
dezelfde korte cadensschets maar liefst 21 keer) evenals dalende en stijgende progressies. Maar, zoals Rob
Wegman heeft opgemerkt, aan dit alles voegde Obrecht "the touch of genius" toe, en "not surprisingly,
scholars have included the mass among the composer's latest surviving works".
De Missa Fortuna desperata is ook overgeleverd dankzij een Venetiaans drukwerk van de uitgever
Ottaviano Petrucci, die in 1503 een monografie wijdde aan de Vlaamse componist: de bundel Misse
Obrecht. Uit de drukwerken van Petrucci is ook het motet Parce DomMe genomen, een compositie die vanuit liturgisch bestemd was voor Aswoensdag en voor de eerste zondag van de vasten, waarvan de tekst en
de melodische lijn, die in de baslijn loopt, waarschijnlijk afgeleid zijn van een paraliturgische boetezang en
van het waardevolle Mariamotet Ave Regina Caelorum. Dit laatste is nauw verbonden, net zoals de gelijknamige mis van Obrecht, met een vooraf bestaand motet van Walter Frye waarvan de tenor letterlijk geciteerd wordt. Het was een muziekfragment dat Obrecht heel vertrouwd moet geweest zijn, aangezien twee
altaarstukken in Brugge het weergeven in de muziekpartituren die de engelen vasthouden terwijl ze de
Heilige Maagd vereren.
De drukken van luitmuziek uit dezelfde periode, die zich hier vermengen met de vocale muziekstukken,
werden ook gerealiseerd door Petrucci. Het zijn voorbeelden van een nieuw repertoire dat zich toen aan
het vormen was en dat zich manifesteerde op de wijze van de dans, van het `ricercare'. Petrucci stond enerzijds nog onder invloed van het geïmproviseerde `ricerca', dat uitgevoerd werd door te improviseren op het
instrument, maar anderzijds verraadt de tabulatuur van de vocale delen al een sterke band met en een afhankelijkheid van de vocale modellen van de `ultramontane' polyfonie. Een voorbeeld van dit laatste repertoire
zijn de tabulaturen van de twee misdelen van Isaac en Obrecht, opgetekend door Francesco Spinacino, die
onder andere de auteur was van een versie voor twee luiten van Fortuna desperata.
Een tiental jaar later zou Vincenzo Capirola fragmenten uit de Missa Si dedero van Obrecht en van andere
missen van Brumel en Josquin omzetten in muziek voor luit (waaronder de Missa L'homme armé sexti toni,
die gedefinieerd werd als een "uitzonderlijk mooie mis"), en dit bewijst weerom dat precies de Italiaanse
luitisten enkele van de belangrijkste gebruikers waren van de eerste boeken van de Vlaamse polyfonie gerealiseerd door Ottaviano Petrucci.
Vertaling: ICTL
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FORTUNA DESPERATA
Fortuna desperata,
iniqua e maledecta,
che de tal dona electa
la fama hai denegrata.

Wanhopig, onrechtvaardig
en vervloekt lot,
die de faam van zo'n
uitzonderlijke dame heeft bevlekt.

0 morte dispietata,
inimica e crudele,
che d'alto piû che stelle
tu l'hai cusi abassata.

0 meedogenloze, wrede
en hatelijke dood,
die haar van hoger dan de sterren
zo hebt vernederd.

Meschino e desperato,
ben piangere posso mai,
e desiro finire
ii miei guai.

Bekrompen en meedogenloze vrouw,
ik kan nooit goed wenen
en ik wil een einde stellen
aan mijn lijden.

KYRIE
GLORIA

voor de misdelen: zie p. 207

AVE REGINA CAELORUM
Ave Regina Caelorum,
mater regis angelorum.
0 Maria, flos virginum,
velut rosa vel lilium.

Gegroet, koningin der hemelen,
gegroet, meesteres der engelen.
0, Maria, bloem der maagden,
als een roos, als een lelie.

Funde preces ad Filium
pro salute fidelium.
0 Maria, flos virginum,
velut rosa vel lilium.

Stort gebeden tot uw zoon
tot heil van de gelovigen.
0, Maria, bloem der maagden,
als een roos, als een lelie.

CREDO
SANCTUS

voor de misdelen: zie p. 207

PARCE DOMINE
Parce DomMe, parce populo tuo,
quia pius es et misericors.
Exaudi nos in aeternum, Domine.

Spaar, Heer, uw volk
want Gij zijt trouw en vol erbarmen.
Aanhoor ons, Heer, in eeuwigheid.

AGNUS DEI

voor de misdelen: zie p. 207

Vertalingen: Jan Gzjsel, ICTL
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Zaterdag, 27 augustus 2005
concert: 22.30 uur — Kapel Elzenveld

165

PROGRAMMA

Gregoriaans
Salve Regina
Philippe Basiron (ca. 1449-1491)
Salve Regina
Gregoriaans
Ave Maria
Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521)
Ave Maria
Virgo salutiferi
Salve Regina
Gregoriaans
Ave Regina Caelorum
Pierre de la Rue (ca. 1452-1518)
Gaude virgo
Salve Regina
Gregoriaans
Alma Redemptoris Mater
Johannes Ockeghem (ca. 1410-1497)
Alma Redemptoris Mater
Salve Regina
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0 Clemens, 0 pia, 0 dulcis Virgo Maria
De Mariadevotie in de 15de en 16de eeuw
Stratton Bull

Gedurende de Middeleeuwen evolueerde het beeld van de Maagd Maria geleidelijk van een koninklijk symbool van de kerk, vol majesteit maar ook enigszins ongenaakbaar, tot een meer persoonlijke figuur, een middelares die elke christen rechtstreeks van een directe verbinding tot het goddelijke verzekerde en hem of
haar tevens een gevoel van moederlijk mededogen verschafte. Naarmate de Renaissance naderde, nam de
belangrijkheid van Maria binnen de westerse geloofswereld gevoelig toe. De kritiek op en de verwerping
van deze intense vorm van Mariadevotie, door bepaalde groepen binnen de christelijke wereld, zouden bij
het begin van de 16de eeuw zelfs een sleutelrol gaan spelen in de ontwikkelingen die uiteindelijk tot de
Reformatie leidden.
Toen de Franco-Vlaamse polyfonie rond 1500 steeds expressiever werd, boden de teksten ter ere van de
Maagd Maria uiteraard een ideale aanleiding aan toonkunstenaars om deze meer persoonlijke emotionele
intensiteit in hun composities te verklanken. Bovendien waren er gelegenheden te over, omdat dergelijke
composities gebaseerd werden op precies die melodieën die destijds tot de meest populaire liturgische
muziek behoorden: de antifonen voor de Maagd Maria. Deze vaak heerlijke melodieën werden soms vrijelijk aangepast, maar werden ook vaak op ingenieuze wijze integraal geïncorporeerd in een polyfoon werk,
zonder dat daarbij een onmiddellijke herkenning bij het publiek verloren ging. Het schrijven van
Mariamotetten liet componisten toe om hun vindingrijkheid bot te vieren, wat niet zelden leidde tot adembenemend mooie en complexe muzikale creaties en constructies.
Polyfone composities ter ere van de Maagd Maria werden vooral uitgevoerd tijdens de dienst die in de Lage
Landen bekend was als het 'lof', in de Duitstalige gebieden ook wel bekend als het `Salve'. Deze diensten
waren als onderdeel van de lekendevotie onderscheiden van de hoogmis en andere erediensten van de katholieke kerk, en werden opgedragen door speciale broederschappen in kapellen die gewijd waren aan Maria.
De beschrijving van deze diensten, bijvoorbeeld in de archieven van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in
Antwerpen, suggereert dat het lof werkelijk werd opgevat als een 'concert spirituel'. In tegenstelling tot de
misdiensten, waar de inbreng van de polyfonie beperkt werd tot de belangrijkste hoogmissen, werden tijdens de diensten van de lekenbroederschappen voluit polyfone composities, vooral motetten, uitgevoerd.
De traditie van het lof was wijd verbreid in het Brabant van de 15de en 16de eeuw, met broederschappen
verbonden aan de Sint-Goedelekerk in Brussel, de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen en SintJan in Den Bosch. Dit concert is geen reconstructie van een dergelijke dienst, maar eerder een bloemlezing
uit het muzikaal aanbod in de geest van het lof, met een combinatie van polyfonie en zang gewijd aan Maria.
Het Salve Regina was het vaakst terugkerende onderdeel van het lof. Martin Luther klaagde over de frequentie waarmee het werd gezongen in de kerken en weergalmde op de beiaarden. De eerst polyfone zetting in het programma is van Philippe Basiron (ca. 1449-1491), een componist over wie weinig bekend is.
Het motet is geschreven in de stijl van Johannes Ockeghem — aan wie het werk door sommigen ook wordt
toegeschreven — met de gregoriaanse melodie sierlijk verwerkt in de bovenstem.
De vele werken die Josquin Desprez (ca. 1440/55-1521) ter ere van Maria schreef, getuigen van zijn rol in
de traditie van het lof. Van zijn twee zettingen van het Ave Maria is dit de meer intieme versie, waarin de
melodie in alle vier stemmen geparafraseerd wordt. De tekst van Virgo salutiferi is een complex neoklassiek
gebed tot de Maagd en wordt in de compositie van Josquin gezongen door drie innig verweven stemmen,
terwijl twee andere stemmen de openingszin van het Ave Maria zingen, ingenieus gepresenteerd in de vorm
van een canon. De zetting van het Salve Regina is een waarachtige tour de force: een dubbelcanon met ener-
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zij ds een canon waarin de superius en de altus de volledige melodie zingen, en anderzijds een tweede canon
tussen de tenor en de bassus.
Van het Ave Regina Caelorum, een van de vier belangrijkste Maria-antifonen, hoort u vanavond de originele gregoriaanse versie, die vroeger vaak weerklonk tijdens het lof. Het Gaude virgo van Pierre de la Rue
(ca. 1452-1518) is de zetting van een gedicht dat in zeven verzen de zeven deugden van Maria bezingt.
Hoewel het werk vrij gecomponeerd is, suggereren de lange noten in de tenor dat de compositie teruggaat
op een oudere — niet bewaarde — melodie. In de zetting van De la Rue's Salve Regina herkent men de sierlijke lijnen en bevallige stijl die zo kenmerkend zijn voor de componist, met een melodie die zich vrijelijk
beweegt tussen alle stemmen en met enkele aanhalingen van de melodie in lange noten.
Een van de vier belangrijkste Maria-antifonen is het Alma Redemptoris Mater. In deze zetting van Johannes
Ockeghem (ca. 1410-1497), wordt de gregoriaanse melodie gezongen door de altus, begeleid door de drie
andere stemmen met een heerlijkheid en raffinement die duidelijk maken waarom deze componist zo buitengewoon werd gewaardeerd door zijn collega's. In de laatste — en meest monumentale — versie van het Salve
Regina in dit programma heeft Ockeghem de gregoriaanse melodie verrassend in de bassus geplaatst.
Hiermee creëerde hij een puzzel voor zichzelf (en voor uitvoerenden die proberen de musica ficta uit te werken!) omdat hij er de melodie baseerde op een andere trap van de modus dan in de bovenste drie stemmen.
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SALVE REGINA
Salve Regina mater misericordie,
vita dulcedo et spes nostra salve.
Ad te clamamus exules filii Evae.
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 exilium ostende.
0 clemens, o pia, o dulcis virgo Maria.

Wees gegroet, barmhartige koningin,
hoop van ons leven, gegroet.
Tot u roepen wij, verdreven kinderen van Eva.
Vanuit dit tranendal richten wij
ons gesteun en geween tot u.
Gij zijt onze voorspraak,
vestig dan uw barmhartige
ogen op ons.
En toon ons Jezus, de gezegende
vrucht van uw schoot
na ons bestaan in dit aardse verbanningsoord.
0 genadige, o liefdevolle, o tedere maagd Maria.

AVE MARIA
Ave Maria,
gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui
Jesus Christi, filius Dei vivi
et benedicta sint beata ubera tua
quae lactaverunt regem regum,
Dominum Deum nostrum.
Alleluia.

Gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer zij met u,
gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend de vrucht van uw schoot,
Jezus Christus, zoon van de levende God
en gezegend ook uw heilige borsten,
die de koning des konings,
de Heer onze God,
gevoed hebben.
Alleluja.

VIRGO SALUTIFERI
Virgo salutiferi,
genitrix intacta tonantis,
unicaque undosi
stella benigna mans,
quam rerum pater,
ut lapso succurret orbi,
nondum distincto
jusserat esse chaos,
Jesseque sacro nasci
de sanguine gentis
et matrem statuit
virginitate frui.

Maagd, ongerepte moeder
van de heilbrengende donderaar,
enige en welwillende ster
van de onstuimige zee,
de vader van de schepping heeft,
om de gevallen wereld te redden,
nog voor hij het teken had gegeven
dat de chaos vorm moest krijgen,
besloten dat gij geboren zoudt worden
uit de heilige Jesse
en het bloed van zijn geslacht,
en dat gij - hoewel moeder eeuwig maagd zoudt zijn.

Tu potis es prime
scelus expurgare parentis,
humanumque deo
conciliare genus.
Lacte tuo, qui te,
qui cuncta elementa crearat,
pavisti vilis culmina
tecta case.

Gij zijt bij machte om de zonde
van de eerste moeder te zuiveren
en het menselijk ras
met God te verzoenen.
Met uw melk hebt gij hem,
die alle elementen geschapen had,
gevoed, beschut door het dak
van een armzalige hut.

169

Nunc, celi regina,
tuis pro gentibus ora, quosque
tuus juvit filius ipsa juva.
Alleluia.

Bid nu, koningin van de hemel,
voor uw volk, en help hen,
die uw zoon geholpen heeft, nu zelf.
Alleluja.

AVE REGINA CAELORUM
Ave Regina Caelorum
ave, Domina angelorum:
salve, radix, salve, porta,
ex qua mundo lux est orta.

Gegroet, koningin der hemelen,
gegroet, meesteres der engelen,
heil u, wortelstam, heil u, poort
waaruit het licht van de wereld is ontsproten.

Gaude, Virgo gloriosa,
super omnes speciosa;
vale, o valde decora,
et pro nobis Christum exora.

Verheug u, hoogverheven maagd,
schitterend boven alle anderen;
heil u, o allerschoonste,
wees altijd onze voorspreekster bij Christus.

GAUDE VIRGO
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Gaude Virgo, mater Christi,
tu quae sola meruisti,
Virgo dulcissima,
esse tanto dignitatis,
ut sis sanctae Trinitatis
sessione proxima.

Verheug u Maagd, moeder van Christus,
alleen u verdient,
zachte maagd,
de grote eer naast
de Heilige Drievuldigheid
te mogen plaatsnemen.

Gaude flore virginali,
quae honore speciali
transcendis splendifenim
et Sanctorum decoratum
angelorum principatum
dignitate numerum.

Verheug u om uw maagdelijke bloei,
gij die door een speciale eer
het schitterend aantal overtreft
van de gekroonde heiligen
en de engelen op de hoogste troon,
dank zij uw uitzonderlijke waardigheid.

Gaude nexu voluntatis
et amplexu caritatis;
juncta sic altissimo;
ut ad votum consequaris,
quod vis totum ac precaris,
ab illo dulcissimo.

Verheug u, door de band van uw jawoord
en de omarming van de liefde
zijt gij verbonden met de allerhoogste;
zo bekomt gij naar uw wens
helemaal alles wat gij wilt en verlangt
van hem, uw allerliefste.

Gaude splendens vas virtutum,
cujus prudens est ad nutum
tota caeli curia,
te benignum et felicem,
Jesu dignam genitricem
venerans in gloria.

Verheug u, schitterende vaas van deugden:
heel het hemelse hof
staat ten dienste van uw zachte wenk,
u vereert het in glorie
milde en gelukzalige,
waardige moeder van Jezus.

Gaude sponsa cara Dei,
nam ut clara lux diei
solis datur lumine,
sic tu facis orbem terrae
tuae pacis resplendere

Verheug u, dierbare bruid van God,
want zoals het heldere daglicht
een geschenk is van het licht van de zon,
zo doet gij de aarde
schitteren in de volheid van het licht

lucis plenitudine.

van uw vrede.

Gaude mater miserorum,
quia Pater saeculorum
dabit te colentibus
congruentem Mc mercedem
et felicem poli sedem
regnis in caelestibus.

Verheug u, moeder van de ongelukkigen,
want de Vader van de eeuwigheid
zal aan hen die u vereren
hier op aarde de passende beloning geven
en een gelukkige plaats
in het hemelse rijk.

Gaude parens Virgo pura,
certa mandens et secura,
quod haec tua gaudia
non cessabunt, nec decrescent,
sed durabut et florescent
per aeterna saecula.
Amen.

Verheug u, onbevlekte moedermaagd,
schenkster van alles wat veilig en zeker is:
deze uwe vreugden
zullen niet ophouden te bestaan noch verminderen,
maar zullen duren en bloeien
doorheen de eeuwen der eeuwen.
Amen.

ALMA REDEMPTORIS MATER
Alma Redemptoris Mater
quae pervia caeli porta manes
et stella mans,
succure 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.

Hoogverheven moeder van de verlosser,
steeds open deur voor de hemel,
en sterre der zee,
komt het volk te hulp
dat valt en poogt op te staan.
Gij, die tot verbazing van de natuur
uw Heilige Schepper gebaard heeft.
Maagd, zowel voor als nadat
Gabriël u het Ave bracht,
onferm u over de zondaars.
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Jaargang 41
Thema 2005
De basiseigenschappen van de toon
Toonduur
Toonhoogte
Toonkleur
Toonsterkte
Onze troeven:

Abonnement 2005: € 27 (€ 36 buitenland)
Rekeningnummer: 734-3342809-04

Wetenschappelijk onderbouwde artikels
Ideaal klankbord voor de breeddenkende
muziekbeoefenaar
Een zicht op de brede wereld van podium,
pedagogie, therapie, jazz, kerk en koor, ...
Rubriek cd-recensies, boek- en partituurbesprekingen

ADEM is een uitgave van het Lemmensinstituut
in samenwerking met Het Madrigaal
Info: Claudine Martens, Herestraat 53 3000 Leuven
fax: 016/22.24.77
tel.: 016.23.39.67
e-mail: claudine.martens@lemmens.wenk.be
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festivalleverancier
voor Laus Polyphoniae 2005
Frivoli
Bloemen en planten
Scheldestraat 7
B-2000 Antwerpen
Tel 03 237 73 34
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Toonmoment workshop
`Heinrich Isaac en de
alternatim-mis'
Cappella Pratensis
Stratton Bull
Ludy Vrijdag

coach
coach

doelgroep
Geoefende koor- of ensemblezangers met basiskennis van oude muzieknotatie.
Inschrijven voor deelname aan de workshop is verplicht.
Een aparte folder is verkrijgbaar op het festivalsecretariaat.

Zondag, 28 augustus 2005
toonmoment: 12.00 uur — Kapel Elzenveld / gratis toegang
In samenwerking met Musica
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DAGPROGRAMMA & UURSCHEMA

Vrijdag, 26 augustus 2005
10.00 uur — 18.00 uur: workshop
Zaterdag, 27 augustus 2005
10.00 uur — 18.00 uur: workshop
Zondag, 28 augustus 2005
10.00 uur — 12.00 uur: workshop
12.00 uur: toonmoment — gratis toegang
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Workshop 'Heinrich Isaac en de alternatim-mis'
Met Stratton Bull en Ludy Vrijdag van de Cappilla Pratensis

De zangers van de Cappella Pratensis leiden een workshop rond de muziek van een bijzondere tijdgenoot
van Jacob Obrecht: de Vlaamse componist Heinrich Isaac. Isaacs prachtige Missa Paschale, een paasmis uit
zijn monumentale verzameling missen, de Choralis Constantinus, zal worden gezongen vanuit de originele
notatie. De werken uit deze bundel worden gekenmerkt door de alternatim-praktijk, waarbij de rijke en
complexe polyfonie van de renaissancemeester wordt afgewisseld met gregoriaanse gezangen, waarop de
mis gebaseerd is.
Ter afronding van de driedaagse workshop presenteren de zangers fragmenten uit de schitterende Missa
Paschale. Dit toonmoment is gratis toegankelijk.
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Red Shoes
Liesbet Vereertbrugghen

concept, regie & artistieke coördinatie

een groep van 28 jongeren
Korneel Boon
Leonard Boon
Shana Bracke
Hannah Ceuleers
To Cooman
Jef De Cat
Lina De Cat
Lieze De Laet
Arthur De Roey
Marie Frateur
Laura Godijn
Elisabeth Godts
Jakoba Godts
Kathlynn Hinnekens

Roxanne Hinnekens
Martijn Jaspers
Wouter Jaspers
Katelijne Lindemans
Faedra Parianos
Marjan Selleslaghs
Helene Van Assche
Kerlijne Van Nevel
Lidewij Van Nevel
Jeanne Vauterin
Celine Veldeman
Yana Vlaeyen-Note
Anabel Wilboorts
Karlijn Wilboorts

Saxkartel
Robin Verheyen
Sara Meyer
Kurt Van Herck
Tom van Dyck

sopraansaxofoon
altsaxofoon
tenorsaxofoon
baritonsaxofoon, bewerkingen

Medewerkers
Katelijne Van Laethem
Kerlijne Van Nevel
Frauke Mariën
Randi De Vlieghe
Jan Goovaerts
Jan Boon
Hilde Bossens
Ilse Wijnen

sopraan
sopraan
danscoach
danscoach
zangcoach
video
kostuums
dramaturgie

Zondag, 28 augustus 2005
voorstellingen: 14.00 & 16.30 uur — Theater 't Eilandje

Een coproductie met Musica
Met dank aan Wies &diens, Walter Devlieger, Simon Keyers, Sara Salverius,
Marthe Vereertbruggben 6- Hans Vlaminck
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PROGRAMMA

Behind the Wall

The Black Madonna with the Red Shoes

Anoniem
Morrir, ffrares, nos convè

Anoniem / Tom Van Dyck (bewerking)
Laudemus virginem

Broeders, wij zullen sterven

Canon. Laat ons prijzen, de Moeder Maagd

I Love Maria

Anoniem / Tom Van Dyck (bewerking)
0 Virgo splendens

Anoniem
Cuncti simus concanentes

Canon. 0 Maagd die schittert in de bergen

Rondedans. Laat ons samen zingen

Anoniem / Tom Van Dyck (bewerking)
Stella splendens

Anoniem / Tom Van Dyck (bewerking)
Los set gotx recomptarem

Schitterend als een zonnestraal

Rondedans. Ballade van de zeven vreugdes van Maria

Anoniem / Tom Van Dyck (bewerking)
Inperayritz de la ciutat joyosa

Mariam Mater. Moeder Maria.
Anoniem / Tom Van Dyck (bewerking)
Polorum regina, omnium nostra
Rondedans. Koningin van hemel en aarde, wis onze
misdaden uit

Keizerin van de vreugdevolle stad

Before the Wall
Anoniem / Tom Van Dyck (bewerking)
Ad mortem festinamus
Wij haasten ons naar de dood, laten we niet meer zondigen

Anoniem / Tom Van Dyck (bewerking)
Mariam, matrem virginem
Prijs Maria, de Moeder Maagd

DAAU
Mary Go Round
Hoog in de wolken, voeten van de grond, je ziet niets en

Round and round we go. Pelgrimage.
DAAU / Tom Van Dyck (bewerking)
Mary Go Round
Round about the garden, round and round the yard,
round and round we go

Miracles
Anoniem
Mui grandes noit'e dia
Zowel nacht als dag moeten we de Maagd Maria danken

Gregoriaans
Alma Redemptoris Mater
Zachtaardige Moeder van de Verlosser

DAAU
Freeze
My mind is freezing
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stapt blindelings in een rozige draaimolen

Red Shoes
Een moderne pelgrimage van jongeren die zingen en dansen uit El Llibre
Vermell voor de Maria uit hun leven.
Liesbet Vereertbrugghen

Hoe rood is het rode boek?
Zo rood als de vermiljoenen kaft van een zeer waardevolle codex, teruggevonden in het scriptorium van het
klooster van Montserrat: het Llibre Vermell. Het is op zich al een mirakel dat dit manuscript uit de 14de
eeuw nog bestaat want in 1811 liet Napoleon het klooster in de vlammen opgaan.
Montserrat ligt zowat vijftig kilometer landinwaarts van Barcelona. Op de berg van Montserrat
(Montsagrat of Gewijde Berg voor de Catalanen) werd rond 1025 uit een oude hermitage een klooster opgericht, gewijd aan de Zwarte Madonna, de Maagd Maria van Montserrat. Het klooster werd bewoond door
twaalf monniken, twaalf heremieten, twaalf priesters, twaalf koorknapen en twaalf donados — dit zijn leken
die hun diensten en goederen schonken aan het klooster. In 1409 werd het klooster door paus Benedictus
XIII omgevormd tot een abdij. Sinds die tijd trekken pelgrims naar Montserrat om onder indruk te komen
van de miraculeuze kracht van de Moeder Maagd. Het Romaanse beeld van moeder en kind, met gestileerde trekken en zwarte gezichten, wordt door de Catalanen La Moreneta genoemd.
Het manuscript bestaat uit religieuze teksten, lijsten van gunsten en privileges, leefregels van de orde der
Benedictijnen, mirakels toegeschreven aan de Maagd van Montserrat en ook een `cancionero musical' (een
muziekboek) met tien dansen en liederen. Zingen en dansen in de kerk was zeer gebruikelijk tijdens de
Middeleeuwen. De vroegchristelijke ritus nam het over van de joodse. Het is pas na diverse synodes en concilies dat het dansen in de kerk geweerd werd. In Montserrat lieten ze het niet uit de hand lopen: "Pelgrims
zingen en dansen vaak in de kerk van de Maagd Maria van Montserrat, vooral tijdens de nachtwake maar
ook tijdens de dag buiten de kerk. Omdat enkel vrome en fatsoenlijke liederen worden toegelaten, zijn er
enkele liederen speciaal voor dit doel geschreven en hierin opgenomen. Het zingen van deze liederen mag
de mediterende en biddende mensen wel niet storen." (citaat uit het Llibre Vermell).
De teksten van de liederen zijn geschreven in het Latijn, het Catalaans en het Occitaans. De vorm die het
meest voorkomt is het virelai. Virelai komt van virer, draaien, dansen dus, waarbij de openingszin dienst
doet als refrein. De meeste liederen zijn geschreven om de Maagd te eren. Stella splendens en 0 Virgo splendens zijn hierbij de enige liederen die verwijzen naar de Maagd van Montserrat. Sommige zijn echte dansliederen: zo verwijst 'a ball redon' (een dans in een cirkel), het bovenschrift bij Los set gotxs, naar een rondedans. Het zijn liederen met steeds weerkerende refreinen en meeslepende ritmes zoals Cuncti simus concanentes, Los set gotxs, Polorum regina en Stella splendens. Er zijn ook `caga' (canons) die de zangers in een
muzikale extase moet kunnen brengen. Ad mortem festinamus is de oudst bekende dodendans, een 'clanza
de la muerte'. Dezelfde melodie in gregoriaans kwadraatschrift is ook terug te vinden op een fresco van het
einde van de 15de eeuw in het klooster van San Francisco in Morella, Castellón; de tekst is een Catalaanse
adaptatie van de Latijnse versie uit het Llibre Vermell. Mui grandes noit'e dia komt uit de Cantigas de Santa
Maria, verzameld door koning Alfons de Wijze, koning van Castilië. Het vertelt over een mirakel van Maria
van Montserrat.
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The Black Madonna with the Red Shoes?
"Onderweg naar Haar, met een brandend verlangen voor een streling, een zindering, een kus..." Een
Zwarte Madonna met rode schoenen? Waarom ook niet? Het is een hedendaags en uitdagend beeld, allesomvattend, hemel en aarde, verheven en vulgair, stil en uitbundig, aanbeden en begeerd. Een metafoor voor
het verlangen. Een verlangen dat zich vertakt in zoveel spiertjes, hersenkronkels, bloedvaten, hartkloppingen en werkwoorden. Verlangen is uitkijken, willen, lusten, begeren, liefhebben, adoreren. Iets van alle leeftijden. Verlangen stuwt vooruit, geeft energie en inspiratie, zet in beweging. De pelgrimstocht is niet anders
dan een voortdurende hunkertocht naar iets dat vleugels geeft, naar iets dat bevrijdt. "Round and round we
go", altijd onderweg, gedreven door die innerlijke kracht, dat intens verlangen...
"Maria is Madonna, Maria is een heilige, Maria is mijn hond, Maria is de moeder van Jezus, Maria is Zornik,
Maria is pater Damiaan, Maria is mijn gezin, Maria is mijn vriendin, Maria dat ben ik, Maria is La Callas,
Maria is mijn mama..." Aldus enkele deelnemende jongeren van Red Shoes. Voor wie staan zij uren in de
kou? Voor wie wenen zij bittere tranen? Ze zijn zelf op pelgrimstocht, op zoek naar hun eigen identiteit. Ze
zingen volmondig en onbeschaamd ver-van-hun-bed-liederen uit het 14de-eeuwse Llibre Vermell. Ze voelen de intensiteit. Vier `groovende', vanzelf bewegende en polyritmische saxofoons begeleiden hen daarbij.
De rode schoenen kunnen er niet aan weerstaan en beginnen te dansen...

Overpeinzingen van een jonge pelgrim
Waarom is rood de kleur van de liefde? Waarom is de Maria van Montserrat zwart? Bestaan mirakels echt?
Straatmadelief of Zwarte Madonna? Voor wie sta ik uren in de kou? Hoe meer tranen, hoe groter de liefde?
Zijn zweetvoeten hinderlijk op een pelgrimstocht? Hoe verzorg je het best blaren aan de voeten? Scherpt
stappen de geest aan? Zijn wij niet allemaal onderweg?
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MORRIR, FFRARES, NOS CONVE,
Morrir, ffrares, nos convè,
mas no sabets la hora,
al menys una hora al di,
aquest mon no pot durar.

Broeders wij moeten sterven,
maar we weten niet wanneer,
op deze dag, op dit moment,
kan de wereld vergaan.

CUNCTI SIMUS CONCANENTES
Virgo sola existente
en affluit angelus.
Gabriel est appelatus
atque missus celitus.
Clara facieque dixit: Ave Maria.

Maagd, toen gij alleen waart,
kijk toen kwam er een engel aangevlogen,
Gabriel is zijn naam,
hij is gezonden vanuit de hemel.
Met blij gezicht zei hij: 'Wees gegroet, Maria'.

Clara facieque dixit,
audite karissimi,
en concipies Maria:
Ave Maria.

Met blij gezicht zei hij
- luister lieve vrienden "Zie, gij zult een kind ontvangen, Maria.
Wees gegroet Maria".

En concipies Maria,
audite karissimi,
pariesque filium:
Ave Maria.

"Zie, gij zult een kind ontvangen, Maria."
- luister lieve vrienden
"en gij zult een zoon ter wereld brengen.
Wees gegroet Maria".

Pariesque filium,
audite karissimi,
vocabis eum Ihesum:
Ave Maria.

"Gij zult een zoon ter wereld brengen"
- luister lieve vrienden "en ge zult hem Jezus noemen.
Wees gegroet Maria".

LOS SET GOTXS RECOMPTAREM
Ballada dels goitxs de Nostre Dona en vulgar
cathallan, a ball redon

Rondedans der zeven blzjdschappen van OnzeLieve-Vrouw, gezongen in het Catalaans.

Los set gotxs recomptarem
et devotement xantant
humilment saludarem
la dolga Verge Maria.

Van zeven blijdschappen
willen wij zingen
en nederig groeten wij
de lieve Maagd Maria.

Ave Maria, gracia plena,
Dominus tecum, Virgo serena.

Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer zij met u, gezegende Maagd.

Verge fos anans del part,
pura e sens falliment,
en lo part e' pres lo part,
sens negun corrumpiment.
Lo Fill de Deus, Verge pia,
de vos nasque verament.

Maagd die rein was voor de geboorte,
zuiver en van zonden vrij,
die bij de geboorte en ook daarna
zonder smet gebleven zijt,
uit u, heilige Maagd, is waarlijk
geboren Gods enige Zoon.

Verge, tres reys d'Orient
cavalcan ab gran coratge,
ab l'estella precedent

Drie koningen, heilige Maagd,
komen uit het oosten, onvervaard,
door de ster geleid
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vengren al vostr' ebitage,
offerint vos de gradatge
aur et mirre et enceng.

komen zij naar u toe
en bieden u, een na een,
goud, mirre en wierook aan.

Verge, [e]stant dolorosa
per la mort del Fill molt car,
romangues tota joyosa,
car to vis resuscitar.
A Vos, Mare piadosa,
primer se volch demostrar.

Heilige Maagd, die rouwt
om de dood van uw teerbeminde Zoon,
nu vervult u de blijdschap,
want gij hebt zijn opstanding gezien
en aan u, genadige Moeder,
heeft hij zich eerst bekendgemaakt.

POLORUM REGINA
Polorum regina, omnium nostra.
Stella matutina, dele scelera.

Koningin van hemel en aarde,
ochtendster, wis onze misdaden uit.

Ante partum Virgo Deo gravida.
Semper permansisti inviolata.

Maagd voor de geboorte, zwanger van God,
bleeft gij altijd ongeschonden.

Et in partu Virgo Deo fecunda.
Semper permansisti inviolata.

Maagd tijdens de geboorte, bevrucht door God,
bleeft gij altijd ongeschonden.

Et post partum Virgo, Mater enuc
. a.
Semper permansisti inviolata.

Maagd na de geboorte, moeder geworden,
bleeft gij altijd ongeschonden.

MARIAM MATREM
Mariam matrem Virginem, attollite,
Ihesum Christum extollite concorditer.

Prijs Maria, de Moeder Maagd,
bejubel eensgezind Jezus Christus.

Maria, seculi asilum, defende nos.
Ihesu, totum refugium, exaudi nos.
lam estis nos totaliter diffugium,
totum mundi confugium realiter.

Maria, vrijplaats in deze wereld, bescherm ons;
Jezus, gij die onze redding zijt, aanhoor ons.
Reeds zijn jullie volledig ons toevluchtsoord,
werkelijk het toevluchtsoord voor deze wereld.

Ihesu, suprema bonitas verissima,
Maria, dulcis pietas gratissima.
Amplissima conformiter sit caritas
ad nos quos pellit vanitas enormiter.

Jezus, de hoogste en waarlijke goedheid,
Maria, zoete godsvrucht vol van genade,
moge uw liefde voor ons dan ook onuitputtelijk zijn,
wij die zozeer door ijdelheid worden gedreven.

Maria, Virgo humilis te colimus.
Ihesus desiderabilis, te querimus
et volumus mentaliter in superis
frui cum sanctis angelis perhepniter.

Maria, maagd vol deemoed, wij vereren u;
Jezus, naar wie wij verlangen, wij zoeken u
en in ons hart willen wij voor eeuwig
met uw heilige engelen in de hemel zijn.

MUI GRANDES NOIT' E DIA
Esta é como Santa Maria fez guareor os ladroes
que foran tolleitos pourque roubaran ua dona e ssa
conpanna que yan en romaria a Montsarrat
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Hier wordt verteld hoe Onze-Lieve-Vrouw enkele
dieven heelde die er naar aan toe waren omdat zij
een vrouw en haar gevolg, op weg ter bedevaart
naar Montserrat, bestolen hadden.

Mui grandes noit' e dia
devemos dar porende
nos a Santa Maria
gragas, porque defende
os seus de dano
e sen engano
en salvo os guia.

Zowel bij dag als bij nacht
zijn wij Onze-Lieve-Vrouw
onze dank verschuldigd
want zij behoedt
al wie haar is toegewijd
voor alle kwaad en brengt
hen veilig op hun plaats.

Et daquesto queremos
un miragre pregando
dizer, porque sabemos
que será ascuitado
dos que a Virgen Santa
aman; porque quebranta
sempr' aos soberviosos
e os bóos avanta
a dá-les sisso
e Parayso
con tod' alegria.

En hierover willen wij
het verhaal van een mirakel doen
want wij weten wel
dat ernaar geluisterd wordt
door allen die de Maagd
genegen zijn,
want zij breekt wie kwaadaardig is
terwijl zij de rechtschapene sterkt;
zij verleent hem rust
en peis
en opent hem het paradijs.

En Montserrat vertude
fez, que muy longa sóa,
a Virgen, se mi ajude
ela, por hia böa
dona que na montanna
d' i muy grande e estranna
degeu a hiia fonte
con toda sa companna,
por y jantaren,
des i folgaren
e yren sa via.

De Maagd bracht eens op Montserrat
een groot mirakel tot stand
waarvan t'allen kant de mare ging.
Moge zij mijn toevlucht zijn
zoals zij was voor die goede vrouw
die, toen zij in het dichte woud
in de bergen was,
zich ophield bij een bron
met heel haar gevolg
om zich te goed te doen
alvorens verder te gaan.

U seyam comendo
cabo daquela fonte,
a eles muy correndo
sayu ben desse monte
Reimund', un cavaleiro
roubador e guerreiro,
que de quanto tragian
non Iles leyxou dinneiro
que non roubasse
e non fillasse
con sa compannia.

Terwijl ze bij die bron
bezig waren met hun maal
kwam ijlings uit het woud
roofridder en vechtersbaas
Raymond naar hen toe
die hun meteen
van al hun bezit ontdeed,
geen duit meer overliet
maar met alles wat hij nam
van haar en haar gevolg
snel ervandoor ging.

A dona mantenente,
logo que foy roubada,
foiss' ende con la gente
muy trist' e muy coitada;
a Montsarrat aginna
chegou essa mesquina
dando grandes braados:
"Virgen Santa, Reynna,

Nadat zij zo bestolen was
hield de vrouw zich sterk
en ging zij met haar gevolg
terneergeslagen en bedroefd
toch maar naar Montserrat,
waar zij, er eenmaal aanbeland,
luid misbaar maakte en riep:
"Vrouwe, heilige Maagd,
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di-me vinganga,
ca pris viltanga
en ta romaria."

neem voor wij wraak
want kwaad is mij geschied
ter bedevaart naar u."

E os frades sayron
aas vozes que dava;
e quand' esto oyron
o prior cavangava
corrend' e foi muy toste,
e passou un recoste
e viu cabo da fonte
de ladroes grand' hoste
jazer maltreitos,
cegos, contreitos,
que un non s' ergia.

De paters liepen uit
bij al dat hels geschreeuw
en toen zij 't verhaal had gedaan
reden ze, de prior aan het hoofd,
in volle draf het klooster uit.
Aan gene zijde van de berg
troffen zij nabij de bron
heel wat dieven aan
in meer dan droeve staat,
verwond en blind,
en geen die op kon staan.

Entre' esses roubadores
viu jazer un viláo
desses mais malfeitores,
hüa perna na máo
de gallina, freame
que sacara con fame
enton dun' enpanada,
que su un seu gurame
comer quisera;
mais non podera,
ca Deus non queria.

Onder deze dieven daar
lag een booswicht neer,
dat was een echte schurk.
Hij hield een kippenbout
nog in zijn hand.
Hij lag er hongerig bij
en kreeg niets in zijn mond;
hij pakte dan naar een pastei
die hij toch eten wou
maar kon er niet eens bij,
want God stond dit niet toe.

Ca se 11' atraverssara
ben des aquela ora
u a comer cuidara,
que dentro nen afora
non podia saca-la,
nen comer nen passa-la;
demais jazia gego
e ar mudo sen fala
e muy maltreito
por aquel preito,
ca xo meregia.

En zo geschiedde toen
dat vanaf dit uur
er niet meer aan een maal,
op welke wijze ook,
nog werd geraakt,
gegeten of verduwd;
hij lag daar blind
en stom en zonder taal
in meer dan erge staat,
maar dit had hij verdiend,
de onverlaat.

0 prior e seus frades,
pois que assi acharon
treitos por sas maldades
os ladreies, mandaron
que logo d' i levados
fossen, atravessados
en bestiais que trouxeran,
ant' o altar deitados
que y morresen,
ou guarregessen
se a deus prazia.

Toen de prior dit nu zag,
en met hem de paters, hoe
de dieven waren gestraft
voor hun fieltenstreek,
nam hij het besluit
hen daarvandaan
te voeren op een paardenrug.
Zij lieten hen bij 't altaar neer
om te sterven voorwaar,
of om te helen misschien,
zoals het God belieft.

Et pois que os ladróes
ant' o altar trouxeron,
por eles oraQoes
e pregairas fezeron.
E log' ouveron saos
ollos, pees e mos;
e porende juraron
que nunca a crischáos
jamais roubassen,
e se quitassen
daquela folia.

Nadat de dieven daar
voor 't altaar waren gelegd,
verzonken zij voor hen
in diep gebed.
en hun ogen gingen zien
hun leden werden geheeld,
en zij zwoeren toen een eed
een christenmens nimmermeer
te beroven van zijn goed
en zij keerden zich voorgoed
van deze dwaasheid af.

LAUDEMUS VIRGINEM / SPLENDENS
CEPTIGERA
Cc44 de duobus vel tribus.

Canon in twee of drie stemmen

Laudemus Virginem, mater est,
et eius Filius Ihesus est.
Plangamus scelera acriter,
sperantes in Ihesum iugiter.

Laat ons de Maagd prijzen, zij is moeder
en haar zoon is Jezus.
Laat ons bitter klagen over onze zonden
en eeuwig onze hoop stellen op Jezus.

0 VIRGO SPLENDENS
Antiphona dulcis arrnonia dulcissime Virginis Marie
de Monteserrato. Caca de duobus vel tribus.

Antifoon ter ere van de allerzoetste Maagd Maria
van Montserrat

0 Virgo splendens
hic in monte celso
miraculis serrato
fulgentibus ubique,
quem fideles
conscendunt universi.
Eya, pietatis
oculo placato
cerne ligatos
fune peccatorum;
ne infernorum
ictibus graventur
sed cum beatis ma
prece vocentur.

0 Maagd,
schitterend door
uw beroemde mirakels
op het hoge Montserrat
waar gelovigen van
overal naartoe klimmen.
Toe, kijk met een welwillend oog
vol vroomheid neer op mensen
die gebonden zijn door zonden,
dat de slagen van de heersers
van de onderwereld hen
niet verdrukken, maar met
de gelukzaligen geroepen
worden door uw voorbede.

STELLA SPLENDENS
Sequitur alia cantilena omni dulcedine plena eiusdem domme nostre ad trepudium rotundum. Quia
interdum peregrini quando vigilant in ecclesia
beate marie de monte serrato volunt cantare et trepudiare et etiam in platea de die. Et ibi non debeant nisi honestas ac devotas cantilenas cantare,
idcirco superius et inferius alique sunt scripte. Et de
hoc uti debent honeste et parce ne pertubent perse-

Hier volgt een ander gezang vol liefelijkheid ter
ere van dezelfde vrouwe bij de rondedans. Omdat
pelgrims soms tijdens hun wake in de kerk van de
Heilige Maria van Montserrat willen zingen en
dansen, en ook 's nachts op het plein. Daar moeten
ze alleen eerbare en vrome gezangen zingen, vandaar dat er hierboven en hieronder enkele zijn
neergeschreven. Ze moeten hiervan eerbaar en

185

186

verantes in orationibus et devotis contemplationibus in quibus omnes vigilantes insistere debent
pariter et devote vaccare.

spaarzaam gebruik maken, om de pelgrims die blijven bidden en mediteren niet te storen. Iedereen
moet zich hiervoor tijdens zijn wake even vroom
voor openstellen.

Stella splendens in monte
ut solis radium
miraculis serrato
exaudi populum.

Ster in de bergen,
schitterend als een zonnestraal
door uw wonderdaden in Montserrat,
aanhoor uw volk.

Concurrunt universi
gaudentes populi
divites et egeni
grandes et parvuli
ipsum ingrediuntur
ut cernunt occuli
et inde revertuntur
graciis repleti.

Van overal komen volkeren
vol vreugde samenstromen,
rijk en arm,
groot en klein,
ze komen naar uw berg
om u met eigen ogen te zien
en vervuld van genade
weer huiswaarts te keren.

Principes et magnates
extirpe regia
seculi potestates
optenta venia
peccaminum proclamant
tundentes pectora
poplite flexo clamant
hic Ave Maria.

Koningen en machthebbers,
van koninklijken bloede
en wereldlijke heersers
die vergiffenis wensen
voor hun zonden,
kloppen zich op de borst
en roepen hier op hun knieën
"Ave Maria".

Prelati et barones,
comites incliti,
religiosi omnes
atque presbiteri,
rnilites, mercatores,
cives, marinari,
burguenses, piscatores
praemiantur ibi.

Prelaten en baronnen,
beroemde graven,
alle religieuzen
en priesters,
soldaten, kooplieden,
burgers en matrozen,
stadslui en vissers,
komen daar genade zoeken.

Rustici, aratores
nec non notarii,
advocati, scultures,
cuncti ligni fabri,
sartores et sutores
nec non lanifici
artifices et omnes
gratulantur ibi.

Mensen van de buiten, boeren
maar ook klerken,
advocaten, beeldhouwers,
alle houtbewerkers,
kleer- en schoenmakers,
ja, ook wolbewerkers
en alle ambachtslui
prijzen u daar zalig.

Regine, comitisse,
illustres domMe
potentes et ancille,
iuvenes parvule,
virgines et antique
pariter vidue

Koninginnen en gravinnen,
edele dames,
machtigen en meiden,
volwassenen en jonge meisjes
ongehuwden en oude moedertjes,
maar ook weduwen

conscendunt et hunc montem
et religiose.

en kloosterzusters
bestijgen deze berg.

Cetus hi aggregantur,
hic ut exhibeant
vota, regraciantur
ut ipsa et reddant
aulam istam ditantes,
hoc cuncti videant
iocalibus ornantes
soluti redeant.

Deze mensenmassa's verzamelen
zich hier om hun wensen
te uiten, om haar hun dank
te betuigen en haar woonplaats
met hun offers te verrijken.
Laat allen dit zien
en doordrongen van deze plaats
verlost weer huiswaarts keren.

Cuncti ergo precantes
sexus utriusque,
mentes nostras mundantes
oremus devote
Virginem gloriosam
Matrem clementie
in celis graciosam
senciamus vere.

Laat ons dus allen biddend,
man en vrouw,
onze geesten zuiveren
en eerbiedig de luisterrijke
Maagd aanroepen, laat ons
de moeder van barmhartigheid
in al haar gratie in de hemelen
werkelijk aanschouwen.

INPERAYRITZ DE LA CIUTAT JOYOSA
Inperayritz de la ciutat joyosa
de paradfs ab tot gaug eternal,
neta de crims de virtutz habundosa,
Mayres de Dieu per obra divinal,
Verges plasen ab fas angelical,
axi com sotz a Dieu molt graciosa,
placaus estar als fizels piadosa
preyan per lor al rey celestial.

Hoogste Majesteit in feestelijke stad,
van het paradijs de eeuwige blijdschap,
van zonden vrij, en een en al deugd,
Moeder van God door goddelijk toedoen,
bevallige Maagd met engelengelaat,
zoals gij door God gezegend zijt,
wees ons goedgunstig in ons geloof
en bid tot de koning des hemels voor ons.

Verges ses par misericordiosa
de vos se tany quens defenatz de mal
e no siatz devas nos endenyosa
pels falliments que fem en genral.
Mas quens cubratz ab lo manto real
de pietat pus quen etz cupiosa;
car totz em fayts d'avol pasta fangosa
per que'l fallir es de carn humanal.

Barmhartige Maagd die zonder weerga is,
al wie het kwade vlucht wendt zich tot u,
laat van uw gelaat uw toom niet uitgaan
vanwege de zwakheid die ons overvalt.
Gij neemt ons onder uw hoede, meer dan wie ook,
Gij die ons uw genade bovenmatig schenkt,
gevangen als wij zijn in de poel van het kwaad,
want het vlees des mensen blijft altijd zwak.

Rosa flagran de vera benenanga,
fons de merce jamays no defallen,
palays d'onor on se fech l'alianga
de Deu e d'om per nostra salvamen
e fo ver dieus es hom perfetamen
ses defallir en alguna substanga,
e segons hom mori sens dubtanga
e com ver Dieus levech del monimen.

Roos van wie gelukzaligheid uitstraalt,
bron van genade die nimmer verdroogt,
luisterrijke burcht waarin het verbond
tussen God en de mens werd gesmeed
ter verlossing, want door de ware God
wordt de mens uit de zonde verlost,
hij is waarlijk gestorven als mens
en als God stond hij op uit het graf.

Vexell de patz, corona d'esperanga,
port de salut, be segur de tot ven

Vat van vrede, van alle hoop de kroon,
haven van heil die steeds bescherming biedt
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vos merexetes de tenir la balanga
on es pesat be dreyturamen
e pesa mays vostre fill excellen,
mort en la crotz per nostra deliuranga
quels peccats d'om en fayt nen cobenganga
al be fizel confes e peniden.

aan u komt het toe de weegschaal te nemen
waarmee gerechtigheid gewogen wordt
meer weegt uw weergaloze Zoon,
die aan het kruis voor ons gestorven is;
Hij nam de zonden van allen op zich
die rouwmoedig hem toegedaan zijn.

Flors de les fors, dolga, clement et pia,
l'angel de Dieu vesem tot corrocat
e par que Dieus l'a mandat qu'ens alcia
d'on ell es prest ab l'estoch affilat;
donchs plag'a vos que'l sia comandat
qu'estoyg l'estoch e que remes nos sia,
tot fallimen tro e lo presen dia,
ens done gaug e patz et sanitar.

Zoete bloem der bloemen, vergevensgezind,
de engel van God zien wij komen in toom;
omdat God ons te straffen hem opdraagt
heft hij het vlijmscherpe zwaard al omhoog.
laat hem dan gebieden door uw toedoen
het zwaard in de schede te houden, en dat ons
tot op heden vergeving geschonken wordt
en over ons vrede en blijdschap komt.

Estel de mar qui los perillans guia
els fay venir a bona salvetat,
si Iesuchrist obesir no volia
Q0 que per vos lis sera supplicat
mostratz lils pitz d'on l'avetz alletat
e totz los santz ab la gran jerarchia
de Paradis quius faran companya
tot quan volretz vos er ben autreyat.

Ster der Zee die ons door alle gevaren loodst
en ons in veilige haven brengt,
als de heer Jezus toch niet luisteren wil
naar wat men hem smekend vraagt,
toon hem dan de borst die hem heeft gevoed,
en alle heiligen, en ieder vanaf zijn plaats
in het paradijs, zullen u ter zijde staan
en al wat gij wilt zal worden toegestaan.

AD MORTEM FESTINAMUS
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Ad mortem festinamus.
Peccare desistamus.

Wij haasten ons naar de dood.
Laat ons niet meer zondigen.

Scribere proposui
de contemptu mundano,
ut degentes seculi
non mulcentur in vano.
lam est hora surgere
a somno mortis pravo.

Ik heb me voorgenomen te schrijven
over de verachting van het wereldse,
opdat mensen die in de wereld vertoeven
geen ijdele hoop koesteren.
Het uur om op te staan uit de
verderfelijke slaap des doods is reeds daar.

Vita brevis breviter
in brevi finietur;
mors venit velociter
que neminem veretur.
Omnia mors perimit
et nulli miseretur.

Het korte leven zal weldra
in een oogwenk eindigen;
de dood, die voor niemand
ontzag heeft, komt snel;
de dood vernielt alles
en heeft met niemand medelijden.

Ni conversus fueris
et sicut puer factus
et vitam mutaveris
in meliores actus
intrare non poteris
regnum dei beatus.

Als je je niet hebt bekeerd
en geworden bent als een kind,
als je je leven niet naar
betere daden hebt gekeerd,
kun je niet als uitverkorene
binnengaan in Gods rijk.

Tuba cum sonuerit

Als de bazuin schalt,

dies erit extrema
et iudex advenerit
vocabit sempiterna
electos in patria
prescitos ad inferna.

zal de Laatste Dag zijn aangebroken.
De rechter komt,
hij zal de uitverkorenen naar het
eeuwige land roepen,
de voorbestemden naar de onderwereld.

Quam felices fuerint
qui cum Christo regnabunt,
facie ad faciem
sic eum aspectabunt.
Sanctus, sanctus dominus
Sabaoth conclamabunt.

Gelukkig zij die met
Christus zullen heersen.
Van aangezicht tot aangezicht
zullen zij hem zien en roepen
"Heilig, heilig de Heer
der hemelse machten".

Et quam tristes fuerint
qui eterne peribunt.
Pene non deficient
nec propter has obibunt.
Heu, heu, miserimi
nunquam inde exibunt.

Hoe ongelukkig zijn zij
die voor eeuwig verdoemd zijn.
Het zal hen niet ontbreken aan straf
en hierdoor zullen zij niet sterven.
Helaas, helaas de ongelukkigen,
nooit zullen zij hieraan ontkomen.

Cuncti reges seculi
et in mundo magnates
advertant et clerici
omnesque potestates
fiant velut parvuli
dimitant vanitates.

Dat alle tijdelijke vorsten
en groten der aarde zich bekeren,
dat alle priesters en machthebbers
worden als kinderen
en alle ijdelheden
laten varen.

Heu, fratres karissimi,
si digne contemplemus
passionem domini
amara et si flemus
ut pupillam occuli
servabit ne peccemus.

Helaas, dierbare broeders,
als wij op passende wijze
het bittere lijden van de Heer
in overweging nemen en bewenen,
laat ons dan niet zondigen,
dat hij zijn oogappel beware.

Alma virgo virginum
in celis coronata
apud tuum filiums
is nobis advocata.
Et post hoc exilium
occurrens mediata.

Heilige maagd der maagden,
hemelse koningin,
wees gij onze voorspreekster
bij uw zoon
en kom ons na deze aardse ballingschap
als middelares tegemoet.

Vile cadaver eris.
Cur non peccare vereris?
Cur intumescere queris?
Ut quid pecuniam queris?
Quid vestes pomposas geris?
Ut quid honores queris?
Cur non penitens confiens?
Contra proximum non leteris?

Je zal een lijk zijn zonder enige waarde.
Waarom ben je niet bang voor je zonden?
Waarom probeer je je op te blazen?
Met welk doel zoek je naar geld?
Wat draag je opzichtige kleren?
Waarom toon je geen berouw voor je zonden,
ben je niet vriendelijk tegenover je naaste?
Vertaling Latijn: Jeanine De Landtsbeer
Vertaling Spaans en Catalaans: Bob De Nzjs
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Camerata Trajectina
Louis Peter Grijp
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Een coproductie met het Holland Festival Oude Muziek Utrecht
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PROGRAMMA

Jacob Obrecht (1457/58-1505)

Wat willen wij metten budel spelen

Den hagel ende die calde snee
Meiskin es u cutkin ru?
Ic hoerde de clocskins luden
Ic reet my uut spacieren
Waer sij di Han?

Tandernaken
In hebbe gheen ghelt
Ic weinsche alle scoene vrauwen eere
Laet u ghenoughen liever Johan

Nec mihi nec tibi

Weet gij wat mijnder jonge herten deert
Ic draghe de mutse clutse

Fuga

Lacen adieu wel zoete partye
Tmeiskin was jonck
Tsat een cleyn meiskin al up een blocskin
Rompeltier
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Liederen van Jacob Obrecht en Gerrit Komrij
Louis Peter Grijp

Van Jacob Obrecht zijn een stuk of twintig Nederlandstalige composities bekend. Deze liedekens' zijn
voornamelijk overgeleverd in buitenlandse handschriften, zoals de Spaanse Cancionero de Segovia uit 1502
en een aantal Italiaanse en Zwitserse handschriften, die getuigen van de internationale roem die de Vlaming
genoot. In de meeste gevallen staat er geen tekst bij. In Spanje en Italië kon men die toch niet begrijpen, laat
staan uitspreken. Maar ook in Duitstalige gebieden werden Obrechts liedekens kennelijk instrumentaal uitgevoerd. Alleen van Tmeiskin was jonck is de oorspronkelijke tekst bewaard gebleven in een handschrift uit
de Nederlanden, namelijk het Liedboek van Lauwerzjn van Watervliet. De erotische dialoog Meiskin es u
cutkin ru? is in een Italiaans handschrift fonetisch genoteerd, waaruit zich de oorspronkelijke tekst min of
meer laat reconstrueren. Bij de overige liederen staat in de handschriften alleen de beginregel vermeld. In
een enkel geval is zo nog een tekst te traceren, zoals de liefdesklacht Moet my lacen u vriendelic schijn in
het Antwerps Liedboek uit 1544. Van Rompeltier is een Nederduitse versie bewaard gebleven. Maar verder
is het wonderbaarlijk hoe weinig van de oorspronkelijke teksten is terug te vinden. Een aantal liederen —
Nec mihi nec tibi, Tmeiskin was jonck en Rompeltier — kan men ook niet met zekerheid aan Obrecht toeschrijven.
Men zou zelfs kunnen veronderstellen dat de liedekens als instrumentale muziek zijn gecomponeerd. Wie
de noten goed bekijkt, komt bij enkele werkjes inderdaad tot die conclusie, bijvoorbeeld bij Tandernaken.
Maar de meeste liedekens moeten toch echt gezongen zijn geweest. Obrecht componeerde ze wellicht in de
tijd dat hij in de Nederlanden - in Brugge, Antwerpen of Bergen op Zoom - werkzaam was. Uit de beginregels van de liederen blijkt dat de teksten die hij gebruikte kluchtig van aard zijn geweest: Ic draghe de
mutse clutse, In hebbe gheen ghelt, Wat willen wij metten budel spelen - verzen uit de mond van zotten die
hun laatste oortje met drank hebben versnoept. De speelse, dansende noten wijzen ook in die richting, als
ware het muziek uit de 'Omgekeerde Wereld'. Wat willen wij metten budel spelen zien we afgebeeld op een
schilderij van Pieter Coecke van Aelst, De Verloren Zoon van circa 1540: de muziek ligt op tafel voor de
verloren zoon, die wordt geflankeerd door twee dames van plezier die luit en fluit spelen.
Maar hoe aantrekkelijk ook, de meeste van Obrechts liedekens kunnen niet meer gezongen worden, bij
gebrek aan tekst. Een kolfje naar de hand van Camerata Trajectina, verzot op muziek die maar half is overgeleverd. Wat er in dit geval gereconstrueerd kon worden is de vorm van de verzen: accenten en versritme,
het rijm tot op zekere hoogte. In de meeste gevallen lijken de versschema's behoorlijk ingewikkeld te zijn
geweest, zoals we die kennen van de rederijkers. In die sfeer moeten Obrechts teksten dan ook worden
geplaatst. In Brugge waren het de rederijkers geweest die - onder leiding van Obrechts voorganger en
opvolger aan de Sint-Donaaskerk, zangmeester Alamius de Groote - refreinfeesten hielden. Het zotte was
een van de domeinen waarin zij zich uitdrukten, naast het amoureuze en het vroede.
De reconstructie van de strofevormen is geënt op de tenorpartij, de belangrijkste melodiestem. Ik heb daarop `skimmies' of `dummies' gedicht, sinterklaasrijmen die slechts één verdienste hadden: ze pasten precies
op de noten van Obrecht Tenminste, nadat ik de eerste probeersels op alle vier stemmen had gepast, wat de
nodige bijstellingen vergde. Deze skimmies zijn aan Gerrit Komrij aangeboden, met het verzoek de beginregels aan te vullen tot echte gedichten. Komrij, een bekend pleitbezorger van de rederijkerskunst, zegde
toe er zijn schouders onder te zetten. Het resultaat hoort u in dit concert.
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WAT WILLEN WIJ METTEN BUDEL
SPELEN
Wat willen wij metten budel spelen,
ons geld is uit.
Wij zijn platzak en moeten delen,
lucht en wind en fluitenkruid.
We delen — hier helpt geen vloeken
de gaten in onze broeken.
We zijn van het potverteerdersgilde
uit Blotedam,
we leven van de luizenkam —
schiet er iets over, al is 't pover,
't Is godenspijs en boterham.
Lodewijk Kommer en Kale Neet,
Reinout Pips en Klaas Niet-Breed,
Hendrik Niks-op-Zak en Kobus Korst,
wij zijn het gilde van de dorst.
0 waar staat geschreven dat
geld vereist is voor het nat?
DEN HAGEL ENDE DIE CALDE SNEE
Den hagel ende die calde snee
daar zit de drinkebroer niet mee.
Hij geeft niet om schaatsen, hij hoeft geen arrenslee.
Hij zoekt zijn warmte wel bij de kastelein.
Hij doet geen stap uit de buurt van bier of wijn.
Zijn liefje rust in zijn arm,
de kachel snort, hij is warm —
de rijkaard valt en struikelt op het ijs,
De zwerversziel zweeft naar het paradijs.

Dat zijn zo mijn eigen zorgen.
Laat me toch voelen, doe niet zo flauw.
Wacht even nog tot morgen.
Want goed doorkneed
is zo je weet
tweemaal zo heet.
0, wacht dan nog tot morgen.
Meisje, is je kutje rauw?
Dat ga ik je niet vertellen.
Laat me nu voelen, doe niet zo flauw.
0, wacht nog twintig tellen.
Want goed doorkneed
is zo je weet
tweemaal zo heet.
Dus wacht geen twintig tellen.
IC HOERDE DE CLOCSKINS LUDEN
Ik hoor de clocskens luiden
Met wonderzoete klank,
alsof het moest beduiden
soelaas en toverdrank —
een meer dan heerlijk geluid,
want er klinkt een stem bovenuit —
de stem, de stem van mijn lieve kind,
zuiver als water, helder geklater,
de stem van haar die ik heb bemind.
Klokgelui, maak me nieuw en fier en groot —
omzweef me, jij ijle stem, in troost en nood,
genadebrood, o kom me nu strelen, jij één onder
velen —
mijn liefste is al jaren dood.
IC REET MIJ UUT SPACIEREN

MEISKEN ES U CUTKIN RU?
Meisken es u cutkin ru?
Wat hebdi'er mee te doene?
Laetet mi tasten dat bid ic u.
Ontbiet tot morgen tnoene.
Meisje, is je kutje rauw?
Dat zijn zo mijn eigen zorgen.
Laat me eens voelen, doe niet zo flauw.
0, wacht tot overmorgen.
Want goed doorkneed
is zo je weet
tweemaal zo heet.
Ja, wacht tot overmorgen.
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Meisje, is je kutje rauw?

Ic reet mij uut spacieren
al in dat groene woud,
daar vond ik in het lover
een kleine vogel stout.
Het was een fiere nachtegaal,
ik hoorde haar zingen,
een lied in mensentaal.
0 nachtegaal in 't lover,
o fiere vogel klein,
wil jij mij leren zingen,
wil jij mijn meester zijn?
Leer mij een lied, mijn nachtegaal,
hier onder het lover,
een lied in mensentaal.

En toen ik kwam gereden
al uit het groene woud,
had mij een kleine vogel
haar kunsten toevertrouwd.
Ik zong een fier gezellenlied,
maar niet van de koopman
en van de krijgsman niet.

heeft trek in zo weinig spek —
het komt door het langdurig vasten
en dat komt weer door geldgebrek.
En nooit raakt hij ontlast, de gek,
ik heb gewoon geen drek.
IC WEINSCHE ALLE SCOENE
VRAUWEN EER

WAER SIJ DI HAN?
Waer szj di Han?
[Ham] Wie roept ons daer?
De duivel! kom snel naar beneden getreden:
het eten staat klaar.
Han, kom je dan?
[Han:] Ik heb geen trek.
Ik heb gratensoep en een pot met bot,
lijkenvocht met drek
en schedelspek.
Ik ben nog jong en
ik heb geen honger,
je kookkunsten komen later wel.
Je spijskaart, die wil ik nog niet lezen:
Koude rattenfrikadel,
gehakt van uitgebeende pezen,
stoverij van arme wezen.
Wormenpap met leprozenbier,
fistelsapje met schrompelnier,
bouillon van kraai en van gier.
Waer szj di Han?
[Ham] Wie roept ons daer?
De duivel! kom snel naar beneden getreden:
het eten staat klaar.
IN HEBBE GHEEN GHELT
In hebbe geen geld, in mijn beweld,
Dat is wat me kwelt,
ik ben een kaalgeplukte kip.
Geen kopergeld, geen zilvergeld,
niet ene speld,
niemand heeft voor mij begrip.
Ik ben mager
en welkom als een rat,
ik ben een lat,
geen slager

Ic weinsche alle scoene vrauwen eer
Vanwege één, één vrouwe.
Haar doen en laten bemin ik teer,
heel heimelijk en trouwe,
mijn eerbetoon geldt enkel haar,
zij draagt de erekroon voorwaar,
terecht dat ik haar uitverkies
en dat ik haar nooit meer verlies.
Adieu, mijn lieveling, onthou,
ik blijf tot aan de dood van jou,
in deugd en eer, bemin me weer,
smeek ik bij alle vrouwen-eer.
LAET U GHENOUGHEN LIEVER JOHAN
Laet u ghenoughen liever Johan
pak beet, val aan, en smul ervan.
Je kunt, gezeten op een ton,
naar Dodewaard heenrijden.
je kunt ook, wiedewazewon,
hier op mijn schoot gaan rijden.
Je kunt de blaasbalg nemen naar
verlorenhuis of Kapoen.
Je kunt ook, vierewierewaar,
mijn deurtje opendoen.
Je kunt gaan wolkenspringen
ginder op Niemandswad.
Je kunt ook, tjingelinge,
gaan voelen aan mijn gat.
Je kunt met krullen in je haar
gaan hangen aan een zoutpilaar.
Blijf liever hier, domdele,
om op je fluit te spelen.
WEET GIJ WAT ~DER JONGE HERTEN DEERT
Weet gij wat mzjnder jonge herten deert
des ik geberen niet en kan,
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mijn liefken heeft een ander vele liever dan mij,
daarom zo treur ik nacht ende dag.
Haar ontrouw komt als een donderslag
al in mijn herteken gevlogen.
Weet je wat pijn doet aan mijn jonge hart
en wat ik niet verkroppen kan:
mijn liefje heeft een ander zoveel meer lief dan mij.
Daarom ben ik treurig dag en nacht.
Haar ontrouw komt als een donderslag
mijn arme hartje ingevlogen.
De wereld grijnst, ik hoor honend gelach,
en niets, nee niets, kan mijn tranen drogen.
IC DRAGHE DE MUTSE CLUTSE
Ic draghe de mutse clutse,
verkeerd op mijn kop,
er dwars bovenop
en schuins in top.
Geen storm kan nog ooit zo'n muts verprutsen.
Gaat nu de wereld tollen?
Het vierkant rollen?
Ik zie de torens vallen,
worden vonken ijskristallen?
Ik kijk naar de aarde, scheefgemutst,
en zie: de zorgeloze is onthutst,
terwijl de verstokte doodbidder juicht.
Pauwenveren worden stram, het ijzer buigt.
Tirannen verspreiden vrolijk licht,
verbannen zijn pijn en schrikgezicht,
het kind is rijk, de koning blut,
de dief en moordenaar zijn uitgeput.
De sterren zijn zwart, de melk is wijn
en levenslang zal er vrede zijn.
De leugen zetelt hemelhoog,
dit alles ziet mijn mutsenoog,
dit ziet mijn scheve mutsenoog.
LACEN ADIEU WEL ZOETE PARTIJE
Lacen adieu wel zoete partzje,
Ik zeg u vaarwel.
Ik ken u nu wel,
ons eeuwig bakkeleien, het werd een hel.
ons zalig glijen
ontaardde in rammeien,
in bonken en in heien: een ware hel, een ware hel.
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TMEISKIN WAS JONCK
Tmeiskin was jonck, jonck, jonck,
Wel van passe, niet te groet.
Ic quam ghelopen met eenen spronck;
ic custe se an haer roede mont.
`Scoen lief ghy compt zo selden.'
Ty ridder,' seyt sy, 'edel ghenoet,
Hu liefde quelt my totter doet.'
't Meisje was jong, jong, jong,
goed figuur en niet te groot,
ik snelde af op haar, met een sprong;
ik kuste haar op haar rode mond.
'Mijn schat, kom hier toch vaker.'
'Ei ridder,' zei ze, 'edel genoot,
je liefde wordt nog eens mijn dood.'
't Meisje was jong, jong, jong,
rust noch duur en wangen rood.
Onmogelijk dat ik mij bedwong;
al snel ontstond 'n vurig verbond.
'Mijn schat, ik brand, ik blaker.'
'Ei ridder,' zei ze, 'kom in mijn schoot
en leer me al wat God verbood.'
't Meisje was jong, jong, jong,
snel verzuurd, o avondrood.
Uit met het minnelied dat ik zong;
bevroren haar ooit zo warme mond.
'Ik voel het koude laken.'
'Ei ridder,' zei ze, 'mijn lotgenoot,
je trouweloosheid wordt mijn dood.'
TSAT EEN CLEYN MEISKIN AL UP EEN
BLOCSKIN
Tsat een heel cleyn meiskin al up een blocskin,
toverfee in hemelblauw satijnen rokske.
Uren keek ze in het rond en geen geluid kwam uit
haar mond.
Eenzaamheid hing om heel haar wezen, ze leek in
droom verzonken,
Lispelend, dan weer zwijgend — als een kind, slaapdronken.
Tenger was ze, blond — haar voet verschroeide de
grond.
Starend naar de horizon
(wel waar, niet waar, wel waar)
leek het of er iets begon
(een kans, cadans, een dans)
een schim ging leven...
Ze zag een wang, een hoofd, een been,

ze zag haar prins van top tot teen,
ze zag iets wondermoois rondzweven —
Haar stem klonk luid, haar oog blonk klaar,
ze at hem op met huid en haar —
en eensklaps was ze honderd jaar.
Ze heeft de stille dreven,
de ongebaande straten,
per bezemsteel verlaten.
ROMPELTIER
Rompeltiere, rompeldaar,
rompeldaar aan mijn deure niet.
Mijn man die is ter molen niet
rompeldaar aan mijn deure niet,
aan de deure rompel niet,
mijn man die is ter molen niet
hij is huistoe gegaan.
Bonkbonkhier en bonkbonkdaar,
bonkbonk er aan mijn deurtje niet.
Mijn man is in de molen niet —
bonkbonk er aan mijn deurtje niet.
Aan mijn deurtje bonk er niet,
mijn man is in de molen niet,
hij is naar huis gegaan.
Tiktikhier en tiktikdaar,
tiktik er aan mijn deurtje niet.
Mijn man heeft paard of wagen niet —
tiktik er aan mijn deurtje niet.
Aan mijn deurtje tik er niet,
mijn man heeft paard of wagen niet,
hij is naar huis, mijn man.
Bonkbonkhier en bonkbonkdaar,
bonkbonk er aan mijn deurtje niet.
De molenaar bemint mij niet —
bonkbonk er aan mijn deurtje niet.
Aan mijn deurtje bonk er niet,
de molenaar bemint mij niet,
ik moet geen molenaar.
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EGLISE DES MINIMES I MINIEMENKERK
01.10.05 RICERCAR CONSORT - 20:30
Philippe Pierlot, direction I leiding
Nuria Rial, soprano I sopraan
Carlos Mena, contre-ténor I contratenor
Giovanni Battista Pergolesi

24.10.05 LA RISONANZA - 20:30
Fabio Bonizzoni, direction et clavecin I leiding en klavecimbel
Roberta Invernizzi, soprano I sopraan
Georg Friedrich Hdndel

f
t.

ft

30.11.05 LA FENICE - 20:00
CHCEUR DE CHAMBRE DE NAIVIUR.
Jean Tubéry, direction I leiding

:er

Roland de Lassus

larmoni,,

20.12.05 CHCEUR SIRIN1SIRIN KOOR - 20:00
Noël Russe Orthodoxe 1 Russisch Ortodox Kerstfeest

Igh,n

^

10.01.06 LA PETITE BANDE - 20:00
Sigiswald Kuijken, direction I leiding
Marie Kuijken, soprano I sopraan
Petra Noskaiova, alto I alt
Jan Kobow, ténor I tenor
Jan Van der Crabben, basse I bas
Johann Sebastian Bach

06.02.06 ENSEMBLE PIERRE ROBERT - 20:30
Frédéric Desenclos, direction I leiding
Daniel Danielis, Henry Du Mont
pt
•

28.04.06 AL AYRE ESPAN
-OL - 20:00
Eduardo Lopez-Banzo, direction I leiding
Carlos Mena, contre-ténor I contratenor

22.05.06 NEDERLANDS KAMERKOOR - 20:30
THE RASCH 'ER SAXOPHONE QUARTET
Tonu Kaljuste, direction I leiding
Mauricio Kagel, Erkki-Sven Tiiiir, Giya Kancheli

14.06.06 LE POÈME HARMONIQUE - 20:00
Aux marches du Palais
CONSERVATOIRE I CONSERVATORIUM

PALAIS DES

41,4V
EiMPALEIS VOOR

SCHONE KUNSTEN,
BRUSSEL
CENTRE FOR
FINE ARTS,
BRUSSELS

SAISON1SEIZOEN 2005-2006

Al3ONNEZ-VOUS 1 ABONNEER U
BOZAR TICKETS + 32Ö2 507 82 00 - WWW.BOZAR.BE

LE SOM

VIF

delta lloyd

Obsidienne et Compagnie
Emmanuel Bonnardot

muzikale leiding

Pascale Haarscher
Florence Jacquemart
Hélène Moreau
Catherine Sergent
Nicole Jolliet
Emmanuel Bonnardot
Philippe Bellet
Pierre Bourhis
Barnabé Janin
Raphaël Picazos
Ludovic Montet

cantus, fluiten & hobo
cantus, fluiten & doedelzak
cantus & psalterium
cantus & psalterium
cantus & portatieforgel
altus, vedel, rebec & citer
tenor & draailier
tenor
vedel & rebec
tenor
bassus, hakkebord & percussie

Zondag 28 augustus 2005
inleiding: 19.15 — Winterkapel Augustinus
concert: 20.00 uur — Augustinus
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PROGRAMMA

Jacob Obrecht (1457/58-1505)
Adieu mes amours

Bosfrin (?-?)
Et trop penser

Jacob Obrecht / Barnabé Janin (bewerking)
Potpourri van de liederen die tot basis dienden van
de Missa Carminum Plurinorum I
Je ne vis oncques la pareille
Ha cueur perdu et desolle
Une filleresse / S'il y a compagnon / vostre amour
Joye me fuit
Mais que ce fut secrétement
S'elle m'amera / petite camusette
Je ne porroie plus celer
Adieu mes amours
Acordes moy
Et trop penser
Scoen lief
Mon mignault / Gracieuse
Ce n'est pas jeu
Madame faites moi savoir
J'ay mains de bien.

Heyne van Ghizeghem (ca.1445-tussen 1476 en 1497)
Ce n'est pas jeu

Adrien Basin (?-na 1498)
Madame faites moi savoir
Antoine Busnois
J'ay mains de bien
Rubinus (fl. 1482-1507)
Entre Paris et St Quentin
Jacob Obrecht
Missa Carminum Plurinorum II
Gloria

Loyset Compère (ca. 1445-1518)
Mais que ce fut secrétement

Loyset Compère
Le renvoy

Gilles Binchois (ca. 1400-1460)
Je ne vis oncques la pareille

Jacob Obrecht
Missa Carminum Plurinorum II
Agnus Dei

Jacob Obrecht
Missa Carminum Plurinorum II
Kyrie
Je ne porroie plus celer
Antoine Busnois (ca. 1430-1492)
Joye me fuit
Jacob Obrecht
S'elle m'amera / Petite camusette
Anoniem
Acordes moy
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Antoine Busnois
Mon mignault / Gracieuse

Adieu mes amours
Emmanuel Bonnardot

Jacob Obrecht overleed vijf eeuwen geleden aan de gevolgen van de pest. Van deze tijdgenoot van Josquin
Desprez zijn twee Missae Plurimorum carrninum bewaard gebleven, die putten uit een twintigtal populaire
liederen uit de 15de eeuw. De meeste van deze liederen waren voor de componisten uit die tijd een inspiratiebron voor hun missen en polyfone composities. Adieu mes amours was een van deze 'toppers' die door
Obrecht en zijn collega's, waaronder Josquin, werden gebruikt bij de bouw van hun ldankkathedralen.
Tijdens de 15de en 16de eeuw was de monodie, ondanks de evolutie van de polyfonie, niet uit het dagelijkse muziekleven weg te slaan, met het gregoriaans in de kerk, de dansmuziek op de tonen van de fluit en de
trommel, de chansons die herdersliederen van de minnezangers opvolgden, de virelais van Guillaume de
Machaut of de voorlopers van de barokke bergerette en de Franse melodieën. De muziek van Obrecht sloot
bij deze trend aan. De interpretatie van het ensemble Obsidienne, een subtiele mix van geleerde en volksmuziek, voldoet perfect aan de vereisten van dit religieuze en profane repertoire... "Een klankweefsel dat
een poëtische interpretatie toelaat, nu eens sober, dan weer bloemrijk, maar steeds met een levendig en
tonisch temperament, dat echter nooit de expressiviteit en de finesse van de melodieën aantast" schreef Marc
Desmet over de cd Jardin des Délices, waarmee in april 2004 een Choc van Le Monde de la Musique in de
wacht werd gesleept.

Adieu mes amours
Het thema van dit `regree-chanson, over verloren liefdes en vervlogen tijden, zet meteen de toon. De 15de
eeuw werd immers gekenmerkt door een onovertroffen melancholie en werd daarom ook de "Herfsttij der
Middeleeuwen" genoemd door Johan Huizinga. Het chanson, Adieu mes amours, dat zijn naam geeft aan
dit programma en meteen het eerste lied is van dit concert, houdt echter ook een zekere vernieuwing in:
"Adieu mes amours jusques au printemps", de aankondiging van een wedergeboorte gekenmerkt door
een drang naar creatie, vernieuwing en `musicque de joye'. Na dit eenstemmige lied uit het bekende manuscript van Bayeux, horen we deze melodie bewerkt door Josquin Desprez, die gebruik maakte van de canon
en de contrapunttechniek ter verheerlijking van dit populaire repertoire.
Na een mengelmoes van liederen die inhoud verleenden aan de eerste Missa Plurinorum carminorum van
Jacob Obrecht, horen we een arrangement van Loyset Compère. Net als zijn collega's reisde hij heen en
weer tussen het noorden en Italië, waarschijnlijk Milaan, en trad hij daarna in dienst van de Franse koning:
"Car ilz ont nouvelle pratique / de faire frisque concordance / et ons prins de la contenance / Angloise et
ensuivy Dunstable / Pourquoi merveilleuse plaissance / Rend leur chant joyeulx et notable" (Zij hebben de
Engelse manier van componeren overgenomen en Dunstable nagevolgd, waardoor hun gezangen, zo gratievol en voornaam, zo wonderlijk aangenaam klinken) schreef Martin Lefranc.
Gilles Binchois, vertegenwoordiger van de eerste generatie polyfonisten, wist, samen met Guillaume Dufay
en naar het voorbeeld van de Engelsen, een "aangename en voorname" stijl te ontwikkelen. Als prelude op
het eerste misdeel, wordt het chanson Je ne vis oncques la pareille vertolkt dat aan hem werd toegeschreven en dat de oorspronkelijke inhoud verleende aan het Kyrie van Obrechts mis. Met het anonieme Je ne
porroie plus celer vatten we een muzikale wandeling aan in deze liedbloemlezing, verrijkt met stukken van
verscheidene toonkunstenaars uit die tijd. Antoine Busnois, een collega van Johannes Ockeghem in Tours
tijdens de eerste helft van de jaren 1460, werd lid van de Bourgondische hofkapel vanaf 1467. Vermits hij
maar weinig voeling had met liturgische muziek, spitste hij zich voornamelijk toe op wereldlijke muziek:
hij was met name de pleitbezorger van het beroemde 'Bourgondische chanson'. Bosfrin, Rubinus, Heyne
van Ghizeghem en Adrien Basin zijn vandaag minder bekend dan hun illustere collega's, maar droegen
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evenzeer bij tot het ontstaan van deze nieuwe esthetica, die we Renaissance zijn gaan noemen.
De tweede Missa Plurinorum carminorum van Obrecht werd opgebouwd rond één enkel thema per onderdeel van het misordinarium: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei. Entre Paris et St Quentin was de
inspiratie voor zijn Gloria, Le renvoy voor het Agnus Dei. Het is dus bij wijze van zending of "Ite missa
est", dat we dit concert afsluiten met een hommage aan deze grootse muziekarchitect, Jacob Obrecht, ter
herdenking van zijn overlijden, vijfhonderd jaar geleden.

De religieuze context
Jean-Pierre Ouvrard schreef in zijn boek Jos quin des Prez dat de kerk logischerwijze de natuurlijke biotoop
was van de polyfonisten. Voordat de kerk hun werkomgeving en de eerste doelgroep van hun oeuvre werd,
was ze hun bevoorrechte oefenterrein. Ze ontvingen hun muziekopleiding in het kader van een ecclesiastische vorming, een modernere versie van de middeleeuwse `scholae cantorum'. In die scholen kregen de kinderen, die werden geselecteerd op basis van hun stemkwaliteiten, naast onderwijs - grammatica, Latijn, retorica en `comput' — een doorgedreven, werkelijk professionele muziekopleiding. Deze opleiding omvatte
twee grote componenten: liturgische gregoriaanse gezangen en beeldende muziek. De studenten kregen
zowel theoretische lessen, de zangers moesten bedreven zijn in de subtiliteiten van het notenschrift, als
voortdurende praktijkoefeningen: naast de dagelijkse oefeningen moesten de kinderen aan bepaalde kerkdiensten deelnemen, naast hun oudere collega's, de kleine en grote vicarissen. In sommige centra omvatte de
opleiding tevens het bespelen van een instrument, het orgel in het bijzonder, en de kunst van het contrapunt
voor de meest begaafde leerlingen. Religieuze werken werden geschreven voor ongeveer zes tot dertig zangers, afhankelijk van de omstandigheden. Zo telde het koor van de kathedraal van Milaan tussen 1459 en
1480 zo'n zes of zeven volwassen voorzangers, een aantal koorknapen en één orgelspeler. Vanaf 1496
beschikte dezelfde instelling echter over vijftien zangers, plus een onbepaald aantal koorknapen. Ook de
Notre-Dame van Condé beschikte in 1523 over een koor van een vergelijkbare omvang: zestien voorzangers en zes kinderen. Niettemin moeten we opmerken dat de kerkkoren gedurende deze hele periode niet
werden gestandaardiseerd: hun veranderlijkheid, zowel in de tijd als in de ruimte, geeft het belang van de
muziekcentra aan, alsook de economische ontwikkeling van de steden en hoven.

De profane muziek
In de 15de en 16de eeuw was de muziek een participatieve kunst voor leden van de hogere kringen. We
weten dat de instrumenten werden bespeeld door professionals evenals door amateurs. De lage instrumenten (viola, lira da braccio, psalterium, hakkebord, fluit...) leenden zich uitstekend voor de begeleiding van
zangers in een intieme ruimte voor een select publiek. De hoge instrumenten lijken omwille van akoestische
redenen onvermijdelijk voor straatmuziek, grote ruimten of voor dans, maar met welk repertoire?
Eenstemmige, meerstemmige of geïmproviseerde stukken, met `van-het-blad'-zangtechnieken, die theoretici al beschreven en die we ook vandaag opnieuw beoefenen. We merken op dat ook de vrouwen zich op
de zang en instrumenten stortten. In Cleriadus et Meliadice voerde de koning zijn dochter als zangeres op
en de heldin Meliadice werd meermaals voorgesteld terwijl ze de harp bespeelde; in 1454, op het fazantenfeest in Lille "jouèrent les aveugles de vielles et avec eux un luth bien accordé et chantoit avec eux une
damoiselle de l'ostel de la dicte duchesse nommée Paquette."
Vertaling: ICTL
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ADIEU MES AMOURS
Adieu mes amours,
á Dieu vous commend,
adieu je vous dis
jusques au printemp.

Vaarwel liefje,
ik zeg jullie vaarwel,
vaarwel liefjes,
tot in het voorjaar.

Je suis en souci
de quoi je vivrai?
La raison pourquoi
je le vous dirai.

Ik maak me zorgen;
waar moet ik van leven?
Ik zal jullie vertellen
wat hier de oorzaak van is.

Je n'ai point d'argent
vivrai je du vent
si l'argent du roi
ne vient plus souvent.

Ik heb helemaal geen geld
en moet dus leven van de wind,
als het geld van de koning
niet vaker komt.

MAIS QUE CE FUT SECRÉTEMENT
Mais que ce fut secrétement
en aulcun lieu ou je diroie,
james homme n'escondiroie
pour ung petit cop seulement.

Maar het was in het geheim
op een zekere plaats waar ik zou zeggen
nooit een man zou weigeren
voor een enkele korte keer.

Qui privoit trop longuement.
Pour le second je le feroye.

Die te lang wegneemt.
Voor de tweede zou ik het doen.

Si en vouliez plus largement
je cuyde que je n'oseroye.
Par Dieu je m'en adviseroie
d'y trouver bon appointement.

Als u er meer van zou willen
geloof ik dat ik niet zou durven.
Bij God zou ik toch goed nadenken
om een goed compromis te vinden.

KYRIE

voor de misdelen: zie p. 207

S'ELLE M'AMERA / PETITE CAMUSETTE
Petite camusette,
á la mort m'avez mis.
Robin et Marion,
ilz s'en vont bra á bras.
Ilz s'en vont endormis.
Petite camusette,
la mort m'avez mis.

Kleine snotneus,
je hebt me doen sterven.
Robin en Marion,
ze vertrekken arm in arm;
ze gaan slapen.
Kleine snotneus,
je hebt me doen sterven.

S'elle m'amera je ne scay
mais je me mettray en essay
d'acquerir quelque peu sa grace.
Force m'est que par la je passe,
Geste fois j'en feray l'essay.

Ik weet niet of ze van me houdt,
maar ik ga een poging wagen
om haar gunst enigszins te verwerven.
Ik moet het wel zo aanpakken,
dit keer ga ik het eens proberen.

L'aultre jour tant je m'avencay
que presque tout mon cuer lassay
aler sans que luy demandasse.

Onlangs ging ik zo ver
dat ik bijna buiten zinnen raakte,
zonder dat ik haar iets vroeg.
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Puis apres le coup me pencay
que longtemps que ne cessay
ne ne fut que je ne Paimasse;
mais c'est ung jeu de passe passe,
j'en suis comme je commengay.

En toen, daarna, bedacht ik
dat ik al lang hiermee bezig was
en dat het er niet toe deed of ik haar beminde,
het is immers een goochelkunstje,
na afloop sta ik weer aan het begin.

ACORDES MOY
Acordes moy ce que je pense
pour que mon bilet n'entendés;
ou propice chose me donnés,
pour vous declarer la substance.

Geef mij datgene waaraan ik denk
omdat je mijn betoog niet verstaat;
of doe me een gepast gebaar,
om het één en ander uit te leggen.

ET TROP PENSER
Et trop penser me font amours,
dormir ne puis si je ne voy
mes amours toutes les nuytz.

Teveel gedachten, door de liefde.
Ik kan niet slapen
als ik niet iedere nacht mijn liefje zie.

"Comment parleray je á vous,
fin franc cueur doulx?"
"Vous y parlerez assés,
mon amy doulx.
Vous viendrez â la fenestre â la minuyt;
quant mon pere dormira, j'ouvriray l'uys."

"Hoe kan ik tot u spreken,
mijn lieve zoete hartje?"
"U kunt veel tegen haar zeggen,
mijn lieve vriend.
U komt om middernacht naar het venster,
als mijn vader slaapt, open ik de deur."

Le gallant n'oblia pas ce qu'on luy dist,
de venir â la fenstre â la minuyt.
La fille ne dormoit pas, tantoust l'oyst.
Toute nue en sa chemise elle luy ouvrit.

De minnaar vergat niet wat hem gezegd was,
om naar het venster te komen om middernacht.
Het meisje lag niet te slapen en zodra zij hem hoorde,
deed ze, naakt op haar hemd na, voor hem open.

Mon amy, la nuyt s'en va et le jour vient;
Despartir de nos amours ii vous convient.
"Baisons nous, acollons nous, mon amy gent,
comme font vrays amoureux secretement."

Mijn lieve vriend, de nacht trekt weg,
de dag breekt aan, we moeten de geliefden nu verlaten.
"Laat ons elkaar liefhebben, mijn bekoorlijke vriend,
zoals echte geliefden doen in het geheim."

CE N'EST PAS JEU
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Ce n'est pas jeu d'esloigner ce qu'on ame
mais est ennuy imppossible de dire
accompaigné de dueil, de soucy, d'ire,
et de regretz que l'on ne dit â ame.

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

Le plus du temps je semble ung corps sans ame
hors de pouvoir, d'accorder ou de dire.

Meestal lijk ik wel een zielloos lichaam,
niet in staat nog na te denken of te spreken.

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

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

MON MIGNAULT / GRACIEUSE
Mon mignault musequin,
dorelot et poupin,
riant et gorgias,
ne vous verray je pas,
qui estes tant godin?
Je croy bien que nanin
or, pour qu'en la fin
je ne perde mes pas,
se j'estoie ung matin tetin â tein
couché entre vos bras,
j'aroie de soulas,
grant part â mon butin.

Mijn lief gezichtje,
schattig en vertederend,
lachend en sierlijk,
zal ik u niet meer zien,
u die zo elegant bent?
Maar opdat ik uiteindelijk
niet zou verloren lopen,
zou ik echt getroost worden
en het zou me veel waard zijn
als ik op een morgen
tussen uw armen lag,
borst tegen borst.

MADAME FAITES MOI SAVOIR
Madame, faites moy savoir
que mos metrai en ma devise;
que s'y porterai coulier grise
en attendant, ou prendray noir.

Madame, laat me weten
wat ik in mijn wapenspreuk moet zetten;
zal ik er een grijze kleur inzetten,
in afwachting, of zal ik zwart nemen.

J'AY MAINS DE BIEN.
J'ay mains de bien
que s'il n'en estoit point,
ainsy le veult ma dame et ma maitresse;
mais je ne sQay s'elle veut qu'en destresse
use mes jours demeurant en ce point.

Ik heb nog minder dingen
alsof er helemaal geen waren,
zo wil mijn dame en meesteres het;
maar ik weet niet of zij wil dat ik mijn dagen
doorbreng in verdriet, in dezelfde situatie.

S'en tel estat longuement je demeure,
mourir me fault eschapper je n'en puis?
Mais penez bien que tousjours je labeure
mectre fin â mes tresgrefs ennuys.

Als ik nog lang in deze toestand blijf,
moet ik dan sterven, kan ik niet ontsnappen?
Maar wees u ervan bewust dat ik er alles aan doe
om een einde te maken aan mijn loodzwaar verdriet.

D'estre dehait je ne suis pas en point,
se confort n'ay dont le mal qui m'oppresse
deffiner puist, et aussi la tristresse
qui m'a fait dire, pour ce que trop m'espoint.

Ik ben er niet echt aan toe opgewekt te zijn,
want ik vind geen soelaas dat een einde kan maken
aan de pijn die me zo kwelt, en ook het verdriet
dat me dit doet zeggen doorboort mijn hart.

GLORIA

voor de misdelen: zie p. 207

LE REN VOY
Le renvoy d'ung cueur esgaré
et de loyaulté séparé
dont cuidoye avoir jouissance,
je demande la récréance
puiqu'a tort m'adésemparé.

In de boodschap van een verloren hart,
ontdaan van trouw
waarop ik dacht te kunnen rekenen,
vraag ik medelijden
want ten onrechte heeft ze me verlaten.

Il est de faux semblant paré
et comme lache préparé
pour oster de ma cognoissance.

Hij is in valse schijn gehuld
en gedraagt zich als een lafaard omdat
hij zich aan mijn gezelschap heeft onttrokken.
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Mais se tout est bien comparé
sans abus sera réparé
par diffinitive sentence
lors en pourrai avoir vengance
et me tiens seur que je l'aray.

Maar als alles goed is voorbereid
zal alle schade zonder misbruik
worden hersteld
en dan zal ik wraak kunnen nemen
en ik weet zeker dat ik die zal bekomen.

AGNUS DEI

voor de misdelen: zie p. 207

Het ordinarium van de mis

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,
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus, Pater omnimpotens, Domine Fili
unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris,
qui tollis peccata mundi
miserere nobis,
qui tollis peccata mundi
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis,
quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus, Jesu Christe.
Cum sancto spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde
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,
aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons,
want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer,
Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus.
Met de Heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.

CREDO
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum, Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum
ante ornnia saecula,
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum venim de Deo vero,
genitum non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt,

Ik geloof in één God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
en voor alle tijden
geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God,
geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is,
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qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spirito Sancto
ex Mariae virgine,
et homo facrus est.
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die
secundum scripturas,
et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.

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.

SANCTUS
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth!
Pleni sunt caeli et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig
de Heer, de God der hemelse machten,
vol zijn hemel en aarde
van uw heerlijkheid,
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

AGNUS DEI
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis!
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis!
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem!
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Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons!
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons!
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede!

BIOGRAFIEËN

Olalla Alemán
concert 5

Olalla Alemán studeerde zang bij Jill Feldman en
Christina Miatello. Op dit ogenblik beëindigt ze
haar hogere studies historische zang aan de Escola
Superior de Milsica de Catalunya bij Lambert
Climent. Ze treedt regelmatig op met de Capella
Reial de Catalunya onder leiding van Jordi Savall,
het Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca, het Orquesta Barroca Catalana en de Capella del Palau in Barcelona, waarmee ze recent de
cd In festo beatii Georgii opnam.
A:N:S Chorus
concert 9

Het A:N:S Chorus werd in 1993 door János Bali
opgericht om polyfone renaissancemuziek, voornamelijk missen en motetten, voor grote bezetting uit te
voeren. Het aantal zangers — vier tot vijftien — is
afhankelijk van de uitgevoerde composities. Op het
repertoire van het A:N:S Chorus staan werken van de
belangrijkste componisten van de late 15de eeuw,
waaronder Ockeghem, Josquin, Obrecht, Brumel,
Busnois, Martini, Weerbeke en Agricola. Op het label
Hungaroton Classic verschenen van het ensemble zes
cd's met missen van Jacob Obrecht en Alexander
Agricola, waarvan de opnamen van 2000 en 2001 door
de oude muziek-website medieval.org tot 'album van
het jaar' werden bekroond. De opname uit 1999 werd
opgenomen in de `Critics' Choice' van het tijdschrift
Grammophone en het Franse blad Diapason kende
aan de opname van 2003 vijf stemvorken toe.
Acroama
concert 14, 15

Acroama werd opgericht in oktober 2004 naar aanleiding van een reeks inaugurele concerten in het conservatorium van Den Haag. Het repertoire van Acroama
komt voort uit de `Harmoniemusik', muziek voor een
blazersensemble bestaande uit duo's van dezelfde
instrumenten uit de late 18de en vroege 19de eeuw.
Een populaire samenstelling was het blaassextet
samengesteld uit twee klarinetten, twee hoorns en
twee fagotten. De doelstelling van Acroama is de
interpretatie en realisatie van de authentieke uitvoeringspraktijk te bevorderen. Eén aspect hiervan is het
gebruik van originele of kopieën van blaasinstrumenten uit de late 18de en vroege 19de eeuw.
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János Bali
concert 9
János Bali is voornamelijk werkzaam als dirigent,

blokfluitist en docent. In 1993 richtte hij het A:N:S
Chorus op, een ensemble gespecialiseerd in polyfone renaissancemuziek. Zijn repertoire reikt van de
Renaissance tot de hedendaagse muziek en hij componeert ook zelf. Als solist of in kamermuziekverband trad hij op in Europa en de Verenigde Staten
van Amerika. Hij doceert blokfluit en kamermuziek. Ook wordt hij regelmatig als gastdocent gevraagd aan verschillende Hongaarse universiteiten
voor lezingen over de geschiedenis van instrumenten, akoestiek en renaissancemuziek. János Bali ontwikkelde een studiemethode voor blokfluit en
schreef een boek over barokversieringen. Daarnaast
redigeerde en publiceerde hij meerdere oude en
hedendaagse muziekpartituren.
Wim Becu
concert 13, 14, 15

Wim Becu is wereldvermaard als bespeler van oude
blaasinstrumenten en als begaafd docent voor de
oude muziekpraktijk. Na zijn studies aan de conservatoria van Antwerpen en Den Haag begon hij zijn
muzikale carrière in 1982 bij het Huelgas Ensemble.
Door zijn enorme gedrevenheid en zijn muzikale
nieuwsgierigheid naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de vele historische 'trombones' heeft
hij zich ontwikkeld tot specialist in de instrumentale
oude muziekpraktijk. Met zijn collega's van
Concerto Palatino werkte hij mee aan vele concerten
en ruim honderd cd-opnamen. Als pedagoog leidt hij
studenten op aan het Antwerps conservatorium en
aan de muziekhogescholen van Aken en Trossingen.
Wim Becu is daarnaast als adviseur verbonden aan de
gerenommeerde oude muziekopleiding in Bazel.
Bovendien werkte hij mee aan verschillende masterclasses, waar hij altijd wordt geroemd als een zeer
inspirerend docent. Becu zal in het najaar van 2005
met Erik van Nevel de internationale masterclass van
Monteverdi's Mariavespers leiden.
Enrico Bellei
concert 14, 15

Enrico Bellei studeerde letteren aan de universiteit
van Bologna, maar verdiepte zich al vroeg in de
oude muziek. Sinds 1992 beheert hij de afdeling
klassieke muziek van de fonotheek van de stadsbibliotheek in Modena, die met drieduizend cd's een
van de best voorziene is van de streek. Daar organiseert hij culturele activiteiten die verbonden zijn
met de muziekcollectie. In 1999 werd hij hoofd van
de afdeling cultuur van het Teatro Comunale di
Modena en stond hij er in voor de promotie en acti-

viteiten van theater voor jongeren en kinderen. In
2000 richtte hij in Modena de Associazione Musical
Estense op ter promotie en verspreiding van oude
muziek en werd hij lid van het Europees netwerk
voor oude muziek, REMA. Sinds datzelfde jaar is
hij artistiek leider van het Festival Musicale Estense,
Grandezze e Meraviglie. In 2001 verzorgde hij ook
de muziekprogrammering van het Festival di
Sabbioneta. Sinds januari 2005 is hij verbonden aan
de dienst cultuur van de stad Modena.
Emmanuel Bonnardot
concert 27

Na zijn zangcarrière met ensembles als La Chapelle
Royale de Paris en Les Arts Florissants, legde
Emmanuel Bonnardot zich toe op middeleeuwse
muziek: eerst met Dominique Vellard en het ensemble Gilles Binchois, later met het trio Alla Francesca,
waarmee hij optrad in Europa, Amerika en Oceanië.
Hij doceerde middeleeuwse muziek aan het conservatorium van Lyon van 1993 tot 1999 en lag aan de
basis van de oprichting van het Centre de Musique
Médiévale de Paris. In 1993 richtte hij Obsidienne
op. Zijn warm stemtimbre, zijn diverse vocale mogelijkheden als bariton en als contratenor, zijn passie
voor vedels en aanverwante middeleeuwse strijkinstrumenten maken zijn uitvoeringen en cd-opnamen
- onder andere voor de labels Caliope en Opus 111 vaak referentiewerken voor middeleeuwse muziek.
Jan Boon
concert 24, 26
Jan Boon behaalde vorig jaar zijn diploma filmregie
aan het NARAFI. Momenteel regisseert hij als
freelancer programma's voor JIM TV en TMF.
Daarnaast regisseerde hij ook videoclips van onder
anderen Praga Khan.

cd-opnamen van solocantates van Telemann, Bachs
Weihnachtsoratorium, Harmonia Celestis met
muziek van Esterházy, canzonas van Pietro Lappi,
enz. Sinds 2000 is hij solist van het festivalorkest
Styriarte in Oostenrijk.
Hilde Bossens
concert 24, 26

Hilde Bossens werkte regelmatig mee aan workshops van Musica. Ze verzorgde er eerder de kostuums en rekwisieten bij de zomerproducties voor
kinderen en jongeren, zoals Koning Arthur,
Weerwolf, Ik ben een Fabel, Cirkels en vorig jaar
Don Dijstuk van La Mancha. Daarnaast zingt ze in
diverse projectkoren waaronder La Furia.
Stratton Bull
concert 22, 23

Contratenor Stratton Bull studeerde zang aan het
Royal Conservatory in zijn geboortestad Toronto
en vervolgens aan het Koninklijk Conservatorium
in Den Haag bij tenor Marius Van Altena. Hij rondde zijn studies af bij de bariton Max van Egmond in
Amsterdam. Stratton Bull trad op met toonaangevende ensembles in Europa en Noord-Amerika,
waaronder Tafelmusik Toronto, Hespèrion XX,
Cantus C•511n en Capilla Flamenca. Als solist werkte hij met dirigenten als Andrew Parrott, Sigiswald
Kuijken en Bernard Labadie. Zijn interesse gaat in
het bijzonder uit naar de vertolking van renaissancemuziek uit oude notatie. In dit verband is hij
reeds meer dan vijftien jaar lid van de Cappella Pratensis en heeft sinds 2002 het ensemble verschillende keren geleid. Stratton Bull is tevens zanger/dirigent van het vocaal ensemble Thamyris en werkte
als docent mee aan verscheidene renaissancecursussen, onder andere in Alden Biezen.

László Borsódy

Camerata Trajectina

concert 9

concert 25

Na zijn studies trompet aan het Ferenc Liszt
Academie in Boedapest studeerde László Borsódy
oude muziek bij Peter Masseurs en Susan Williams
aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag.
Hij speelde bij het Italiaanse kamerorkest Pro Arte
Serenissima en legde zich daarna voornamelijk toe
op oude muziek met onder andere de Budapest
Strings, het Ferenc Liszt Kamerorkest, het Budapest
Festival Orchestra en de Capella Savaria. Sinds 1993
treedt hij geregeld op als solist. Tussen 1997 en 2001
trad hij ook vaak op in Argentinië en doceerde hij
baroktrompet in Buenos Aires. Hij werkte mee aan

Het ensemble Camerata Trajectina heeft een grote
naam verworven met haar voortdurende pleidooi
voor de Nederlandse muziek uit de 16de en 17de
eeuw. De programma's van het ensemble zijn veelal
gebouwd rond literaire of politieke thema's en figuren, zoals Hooft, Bredero, Huygens, Vondel,
Coornhert, Willem van Oranje, de Tachtigjarige
Oorlog, de godsdiensttwisten en de Dodendans.
Daarnaast werkt Camerata Trajectina projecten uit
tussen schilderkunst en muziek, bijvoorbeeld rond
Van Eyck, Jan Steen of die aan de Glorie van de
Gouden Eeuw en Vermaak en Satire zijn gewijd.
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Met deze programma's is veel onbekend repertoire
opnieuw opgedoken, gereconstrueerd en daarmee
toegevoegd aan de kennis van de Nederlandse
(muziek)geschiedenis. Het ensemble gaf honderden
concerten in Vlaanderen en Nederland, onder meer
tijdens het Holland Festival Oude Muziek Utrecht
en Aqua Musica. Verder was het te gast in de meeste andere landen van Europa, in Mexico, Canada, de
Verenigde Staten, Indonesië en Ghana. Camerata
Trajectina maakte behalve zes lp's, achttien cd's met
Nederlandse muziek voor de labels Globe en
Philips Classics.
Capilla Flamenca
concert 1, 2, 10, 11, 19

Voor een uitgebreide biografie van de Capilla Flamenca, ensemble in residence tijdens Laus Polyphoniae 2005, zie pag. 25.
Cappella Pratensis
concert 22

Cappella Pratensis is een vocaal ensemble dat zich
specialiseert in de polyfone meesterwerken uit de
15de en 16de eeuw met een bijzondere aandacht voor
de historische uitvoeringspraktijk, in programma's die
aansluiten bij de laatste wetenschappelijke bevindingen. Zoals in de tijd van Josquin gebruikelijk was,
staan de zangers van Cappella Pratensis rond een centrale muziekstandaard. Er wordt gezongen uit facsimile-uitgaven van originele koorboeken, waarin de
muziek opgetekend is in mensurale notatie. Tournees
voerden Cappella Pratensis naar de Verenigde Staten,
Canada en Japan. Daarnaast was het ensemble te gast
op de Europese festivalpodia van Utrecht, York,
Regensburg, Antwerpen, Gent en Brussel, Knechtsteden en Brezice. Het ensemble realiseerde ook talrijke cd-opnames, die onthaald werden op lovende
kritieken en onderscheidingen in de pers, waaronder
een Diapason d'Or en een Prix Choc. Rebecca
Stewart leidde het ensemble van 1987 tot 2002. In
2003 stuurde Bart Demuyt Cappella Pratensis door
een intensief proces van herbronning en sinds juni
2004 zorgen Peter van Heyghen en Stratton Bull voor
de artistieke coördinatie van het ensemble. De concerten van de groep staan telkens onder leiding van een
projectleider met specifieke kennis van het desbetreffende repertoire. Cappella Pratensis begeeft zich ook
steeds nadrukkelijker op het terrein van de educatie,
bijvoorbeeld door het geven van inleidende workshops tot het zingen uit mensurale notatie, of rond de
relatie tussen het gregoriaans en de polyfonie.
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Corvina Consort
concerten 4 & 8

Het Hongaars vocaal en instrumentaal ensemble
Corvina Consort wil een hedendaags publiek
opnieuw muziek uit het verleden aanreiken. Het
repertoire van de groep omspant vijf eeuwen vocale
en instrumentale muziek. Telkens zoekt het ensemble naar een authentieke vertolking. Voor religieuze
muziek streeft het er telkens naar de werken in te
bedden in een muzikaal gepaste liturgische context.
Naast de gezamenlijke uitvoeringen treden de
afzonderlijke jonge muzikanten van het Corvina
Consort ook geregeld op met andere ensembles in
Hongarije en daarbuiten. Naast een heel aantal
opnamen voor de Hongaarse radio, realiseerde het
Corvina Consort cd's met muziek van Orlandus
Lassus, wereldlijke liederen van Pierre de la Rue, en
recent, airs en psalmen van Claude Le Jeune.
Currende
concert 13

Currende werd in 1974 door Erik Van Nevel opgericht en is samengesteld uit een zorgvuldige selectie
van uitstekende koristen. Currendes zangstijl is herkenbaar aan zijn diepgaande uitvoeringspraktijk en
vooral aan zijn levendige voordracht zowel in de
16de-eeuwse polyfonie als in de barokke en klassieke literatuur. Buiten de speciale affiniteit met de
grillige 17de eeuw, maken Erik Van Nevel en zijn
ensemble er een punt van om het fantastische kunstpatrimonium van de Vlaamse polyfonisten te promoten. Het ensemble realiseerde talrijke opnamen
voor de VRT, de NOS, WDR, France Musique en
tijdens concertreizen in Italië, Duitsland, Japan,
Zweden, Nederland, Frankrijk, Israël, Spanje en
Portugal. Daarnaast heeft Currende een zeer uitgebreide discografie met muziek van Lassus, Willaert,
Carissimi, Schtz, Gabrieli, Hassler, Marenzio en
vele anderen. Currende werkte geregeld samen met
andere ensembles zoals Anima Eterna onder leiding
van Jos Van Immerseel, La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuijken, Concerto Keiln onder
leiding van René Jacobs, Concerto '91, Concerto
Amsterdam en Il Giardino Armonico onder leiding
van Giovanni Antonini.
Paolo Da Col
concert 21

Paolo Da Col studeerde muziek en musicologie in
Bologna. Hij combineert zijn musicologisch onderzoek met de concertpraktijk als zanger en organist.
Meer dan twintig jaar maakte hij deel uit van ver-

schillende Italiaanse vocale ensembles zoals bijvoorbeeld het Ensemble Institutioni Harmoniche di
Bologna. Hij doceert aan het conservatorium van
Triëst en levert regelmatig bijdragen aan gespecialiseerde tijdschriften als muziekcriticus en recensent.
Hij is redacteuruitgever van preklassieke instrumentale muziek en schreef essays over de geschiedenis van de vocale renaissance- en barokmuziek.
Jurgen De bruyn
concert 7
Jurgen De bruyn studeerde gitaar aan het
Lemmensinstituut in Leuven bij Raphaëlla Smits en
luit bij Philippe Malfeyt. Daarnaast volgde hij meestercursussen bij David Russell, Roberto Aussel,
Konrad Ragossnig, Jordi Savall, en anderen. Hij is
artistiek leider van het oude muziekensemble Zefiro
Torna waarmee hij een graag geziene gast is op
diverse podia en internationale muziekfestivals. De
cd's van dit ensemble, Mermaphilia en El Noi de la
Mare, werden met lovende pers- en publiekskritieken onthaald. In 2005 won het ensemble de
publieksprijs en de Klara-tandemtrofee in de wedstrijd Gouden Vleugels. Jurgen De bruyn is eveneens vast lid van het ensemble Sospiri d'Ardenti, het
trio Corydon en het Jean-Pierre Van Hees-kwartet.
Hij verleende zijn medewerking aan projecten met
gezelschappen en artiesten als het Huelgas
Ensemble, het Collegium Vocale, Il Fondamento,
Currende, de Capilla Flamenca, Ex Tempore, Prima
la Musica, I Fiamminghi, La Cetra d'Orfeo, het
Egidius Kwartet, The Chris Joris Experience, regisseur Tom Hannes, Les Ballets C de la B, Stevie
Wishart en anderen. Als lesgever is hij verbonden
aan de Academies voor Muziek, Woord en Dans
van Sint-Lambrechts-Woluwe, Bornem en Tienen.
Randi De Vlieghe
concert 24, 26
Randi Devlieghe studeerde in 1995 af aan de Brugse
Dansacademie en trad in de loop van zijn carrière
op als danser of acteur onder meer in stukken van
Bert Van Gorp, Eric Raeves, Natascha Pire en het
Hans Hof Ensemble. De laatste jaren was hij vooral actief als acteur-danser bij Bronks en als choreograaf bij fABULEUS. In het najaar staat hij
opnieuw op de planken met Pascale Platel met wie
hij eerder de voorstelling Ola-Pola-Potloodgat
maakte, die in 2002 de 1000Watt-prijs en de Grote
Theaterfestivalprijs won.

Bart Demuyt
concert 14, 15
Na zijn studies aan het Lemmensinstituut in Leuven
was Bart Demuyt als zanger verbonden aan La Petite
Bande, het Collegium Vocale Gent, Currende, la
Chapelle Royale de Paris, Capilla Flamenca,
Cappella Pratensis en het Kathedraalkoor Brussel.
Hij dirigeerde het Libra Kamerkoor en het
Marenzio Consort. Daarnaast had hij de artistieke
leiding in handen van heel wat gastproducties waaronder recent een productie met het Vlaams Radio
Koor. In verschillende landen doceerde hij vocale
workshops. Als medewerker van de afdeling musicologie van de Katholieke Universiteit Leuven bouwde
hij samen met Ignace Bossuyt het Jean de Castroproject uit. Als artistiek coördinator van Musica,
impulscentrum voor Muziek, was hij tien jaar werkzaam op het terrein van de muzikale educatie en
artistieke uitbouw van internationale muziekproj ecten. Zo lag hij aan de basis van verschillende initiatieven zoals de International Young Artist's
Presentation-Early Music & Historical Winds. In
januari 2003 nam hij de artistiek leiding van de
Cappella Pratensis over van Rebecca Stewart. In juli
van datzelfde jaar werd hij op vraag van het Festival
van Vlaanderen-Brugge algemeen directeur van deze
organisatie. Sinds november 2004 is Bart Demuyt
artistiek directeur van het Concertgebouw in Brugge.
Wim Diepenhorst
concert 17, 23
Wim Diepenhorst studeerde muziekwetenschappen
in Utrecht en orgel aan het Sweelinck Conservatorium van Amsterdam. Hij verdiepte zich in de
geschiedenis en techniek van de orgelbouw. Sinds
2003 is hij consulent voor orgels en klokken bij de
Nederlandse Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Hij werkte mee aan de encyclopedie Het
Historische Orgel in Nederland en was docent orgel
aan het Conservatorium van Amsterdam. Samen
met de Cappella Pratensis maakte hij een opname
van de Missa Paschalis van Heinrich Isaac met geïmproviseerde orgelversetten. Hij geeft cursussen en
concerten in binnen- en buitenland. In 2005 verscheen een cd met een opname van het Verschuerenorgel in de Abdijkerk van Averbode. Wim Diepenhorst is organist van de Oude Lutherse en de Ronde
Lutherse kerk in Amsterdam.
Paul Dombrecht
concert 14, 15
Paul Dombrecht is één van de meest gerenommeer-
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de hoboïsten van Europa. Hij verwierf zijn reputatie niet alleen als docent en als solist moderne hobo,
maar evenzeer door zijn grote autoriteit op het vlak
van de studie van historische instrumenten en de
interpretatie van de oude muziek uit de 18de en
19de eeuw. Hij musiceerde met de belangrijkste
barokorkesten en met de meest vooraanstaande
musici, onder wie de broers Wieland, Sigiswald en
Barthold Kuijken, Réné Jacobs, Jos van Immerseel,
Gustav Leonhardt en Frans Brggen. Hij is oprichter en artistiek leider van het blazersensemble
Octophoros en van het Paul Dombrecht Consort
voor kamermuziek. In 1989 richtte hij het orkest Il
Fondamento op, dat zich toelegt op de uitvoering
van oude muziek op authentieke instrumenten. Zijn
belangrijkste opnamen, als solist of dirigent, maakte
hij voor Seon, Harmonia Mundi, Astrée, Opus 111,
Accent, Passacaille Collection van Vanguard Classics en Fuga Libera. Paul Dombrecht doceert aan
het Koninklijk Conservatorium van Brussel en
wordt uitgenodigd voor meestercursussen over de
hele wereld.
Duo Eole
concert 14, 15

Na optredens met orkesten onder leiding van
Philippe Herreweghe en Jos van Immerseel, vormden Elisabeth Baumer en Antoine Pecqueur in 2004
het Duo Eole, waarmee ze zich willen toeleggen op
muziek van de Verlichting. Na hun eerste concerten
in Saintes werden ze uitgenodigd voor een concerttournee in de Elzas, georganiseerd door Les Amis
des jeunes artistes musiciens. Deze concerten kregen lovende perskritieken en werden uitgezonden
door de klassieke radiozender Accent 4. Duo Eole
bespeelt kopieën van instrumenten van bekende
bouwers uit Dresden: Grenser en Grundmann. Het
repertoire bestaat zowel uit originele stukken voor
hobo en fagot, zoals uitgevoerd aan de belangrijkste
Europese hoven, als eigen bewerkingen van toenmalige opera's, zoals gebruikelijk was in de 18de
eeuw. Het Duo Eole geeft geregeld educatieve
workshops aan jonge kinderen, zodat ze kunnen
kennismaken met de muziek en de magie van deze
eerder onbekende instrumenten.
Ensemble Mikado
concert 3
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Een groep jonge musici met een voorliefde voor
middeleeuwse en renaissancemuziek vormen samen
het Ensemble Mikado, dat zich eveneens toelegt op
hedendaagse muziek. Katharina Lugmayr, Maja

Osojnik en Thomas List, allen blokfluitisten, richtten het ensemble op tijdens hun conservatoriumstudies in Wenen. Na hun studies bij Hans Maria
Kneihs vervolmaakten ze zich bij onder anderen
Matthias Weilenmann, Pedro Memelsdorff, Dan
Laurin, Kees Boeke, Gerd Liinenbiárger en Han
Tol. Enkele jaren geleden werd het ensemble uitgebreid met zangeres Agnes Heginger, blokfluitiste en
gambaspeelster Eva Reiter, en vedelspeelster
Elisabeth Kurz. Intussen trad het ensemble op in
Zwitserland, Liechtenstein, Polen, Italië, tijdens de
Wiener Blockfli5tentagen, de ISCM World Music
Days 2003, het oudemuziekfestival van Brezice in
Slovenië en het Festival di Musica Antica in
Bolzano, Italië. Vorig jaar won het Ensemble
Mikado de International Young Artist's Presentation-Early Music tijdens Laus Polyphoniae.
Ensemble Sirocco
concert 14, 15

In 2003 werd in Den Haag het Ensemble Sirocco,
waarvan de leden afkomstig zijn uit alle hoeken van
Europa, opgericht voor de uitvoering van 17de- en
18de-eeuwse muziek op historische instrumenten.
Hoewel de kern van het ensemble bestaat uit drie
leden, wordt de groep occasioneel uitgebreid met
andere musici. Het repertoire van Sirocco omvat
een spectrum van sonaten met basso continuo tot
kamerconcerto's, waarbij de diversiteit van de
klanktimbres steeds wordt nagestreefd. Het ensemble trad op in Nederland, Frankrijk, Duitsland,
België en Armenië. In de loop van 2005 is het
Ensemble Sirocco te gast op verschillende oudemuziekfestivals waaronder Le Festival de Thau,
Festival Bach-en-Combrailles en op uitnodiging
van Ton Koopman zal het ensemble in 2006 optreden op het Festival Itinéraire Baroque en Périgord.
Liam Fennelly
concert 7

Liam Fennelly werd geboren in de Verenigde Staten
van Amerika, hij studeerde viool en altviool in New
York en behaalde er een licentie oosterse talen en
letterkunde. Hierna vatte hij zijn studies viola da
gamba aan bij onder anderen Wendy Gillespie. In
1995 behaalde hij een hoger diploma met onderscheiding in de klas van Wieland Kuij ken aan het
Koninklijk Conservatorium van Brussel. Hij verleende zijn medewerking aan meerdere ensembles in
België en het buitenland, waaronder Zefiro Torna, 11
Fondamento, Capilla Flamenca, Regalo, Le
Mercure Galant en het Ricercar Consort.

René Genis-Foulger
concert 20
In 1988 behaalde René Genis-Foulger zijn diploma
luit aan het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam. Al tijdens zijn studies fascineerde de
Spaanse oude muziek hem en besloot hij zich toe te
leggen op de studie van de vihuela en andere historische gitaren. Hij volgde masterclasses bij Paul van
Nevel, Marius van Altena, Crawford Young, Paul
O'Dette en Fouad Bennis. Naast zijn voornaamste
focus op middeleeuwse en renaissancemuziek voerde
René Genis-Foulger ook barokmuziek uit met onder
andere De Academie van het Begijnhof en Capella
Amsterdam. Als solist of met ensembles trad hij op in
Nederland en op internationale oudemuziekfestivals
zoals de Berliner Tage Alter Musik, het internationaal
muziekfestival van Cambrils in Spanje, het Festival
Oude Muziek Utrecht, het Festival Radovljica in
Slovenië en het Festival van Vlaanderen. Hij werkte
mee aan het Sefardisch muziekspektakel W Drodze
dat werd opgevoerd tijdens het internationaal
muziekfestival van Laficut in Polen. René GenisFoulger richtte mee het Ensemble Antequera op, dat
zich specialiseert in middeleeuwse muziek uit Spanje.
Andreas Glatt
concert 14, 15
Begin jaren zestig volgde Andreas Glatt les blokfluit
en fluit bij de klavecimbel- en fluitbouwer Martin
Skowroneck in Bremen. Dit liet een doorslaggevende
indruk na voor zijn verdere beroepskeuze en zette
hem aan tot studies fluit aan de Akademie fr Musik
in Bazel en studies blokfluit en barokhobo aan de
Schola Cantor= Basiliensis bij Hans Martin Linde
en Michel Piguet. In 1968 begon hij als autodidact met
het bouwen van traverso's en blokfluiten. In 1971 verhuisde hij van Duitsland naar België en was er tot
1978 uitsluitend actief als instrumentenbouwer, tot hij
in 1978 het platenlabel Accent oprichtte. Hij bouwde
het uit tot een gerenommeerd kwaliteitslabel voor
oude muziek. Sinds de verkoop van Accent blijft hij
verantwoordelijk voor de opnames van het label,
maar is hij opnieuw actief als instrumentenbouwer.
Israel Golani
concert 20
Israel Golani studeerde musicologie aan de universiteit van Tel-Aviv, alvorens hij luit en theorbe ging studeren aan het Sweelinck Conservatorium bij Fred
Jacobs en aan de Royal Academy of Music in Londen
bij Elizabeth Kenny. Hij volgde daarna nog masterclasses bij Nigel North, Joël Cohen en Hopkinson

Smith. Hij participeerde in een productie van
Cavalli's opera La Didone in samenwerking met de
Guildhall School of Music & Drama in Londen en
zette een productie op van Nisus et Euryalus, een
muzikaal drama van Domenico Mazzocchi op een
Latijnse tekst van Vergilius. Hij treedt regelmatig op
als solist of met ensembles zoals The Royal Wind
Music, The Fortuna Consort en Amsterdam
Sinfonietta, of in recitals met onder anderen Max Van
Egmond en Ken Gould. Deze tournees brachten hem
onder meer naar Canada, Duitsland, Ierland, Spanje
en het Verenigd Koninkrijk.
Jan Goovaerts
concert 24, 26
Componist, pianist en koordirigent Jan Goovaerts
toerde door binnen- en buitenland met de
Compositie voor Achterstallige Afwas en Piano, een
productie van Musica uit 1996, en Manicuur, een
choreografie voor pianospelende handen, een coproductie van Muziektheater Transparant en het
Alibi-Collectief van Pat Van Hemelrijck. Hij componeerde en realiseerde Transreligiosa, een muzikale
ontmoeting tussen acht wereldgodsdiensten en
recent maakte hij met Els De Schepper Amazigh, een
concert met vier joodse, vier islamitische en vier
christelijke zangers.
Ulrike Hofbauer
concert 20
Ulrike Hofbauer werd geboren in Altiitting in
Beieren. Ze schoolde zich als zangeres en pedagoog
in Würzburg en Salzburg en aan de Scola Cantorum
Basiliensis. Haar belangrijkste docenten waren
Sabine Schtz, Evelyn Tubb, Anthony Rooley,
Peter Kooij, Christina Pluhar en Andrea Marcon.
Momenteel maakt ze deel uit van verschillende
vocale ensembles zoals het Collegium Vocale en
L'Arpeggiata onder leiding van Christina Pluhar.
Eveneens was ze twee jaar lid van het gerenommeerde Duitse zangerssextet Singer Pur. Ze treedt
steeds vaker op als soliste en werkte zo onder meer
met dirigenten als Philippe Herreweghe, Manfred
Cordes en Daniel Reuss.
Huelgas Ensemble
concert 16
Het Huelgas Ensemble is een van Europa's meest
gerenommeerde groepen voor de uitvoering van
middeleeuwse en renaissancistische polyfone muziek. Altijd opnieuw weet het ensemble te verrassen
door de originele programmering van onbekende
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werken, die door Paul Van Nevel in Europese bibliotheken worden opgezocht. De interpretaties van
het Huelgas Ensemble zijn gebaseerd op een grote
vertrouwdheid met de uitvoeringsattitudes die tijdens de Middeleeuwen en de Renaissance gangbaar
waren. Een grondige kennis van de notatie van de
tekst en de muziek is volgens het ensemble dé vereiste om door te dringen tot de essentie van de compositie. Steeds weer loven pers en media de spontane levendigheid waarmee het Huelgas Ensemble
zijn repertoire brengt en waarmee het voortdurend
nieuwe normen vestigt. Zijn discografie omvat verscheidene opnamen met muziek uit de
Middeleeuwen en de Renaissance voor de Vivartereeks van Sony Classical als voor Harmonia Mundi.
Deze opnamen sleepten vaak tal van prijzen in de
wacht, waaronder de Edison, de Choc de l'année
van Le Monde de la Musique en meerdere Ceciliaprijzen van de Belgische muziekpers.
Keller Quartet
concert 9
In 1987 richtten vier jonge muzikanten, studenten
aan de Ferenc Liszt Academie van Boedapest, het
Keller Quartet op. Reeds in 1990 verwierf het kwartet internationale bekendheid dankzij de eerste prijs
bij het Concours de Qua tuor á Cordes d'Evian en
bij de Concours Paolo Borciani. In minder dan tien
jaar tijd groeide het Keller Quartet uit tot een van de
beste hedendaagse formaties, met een veelzijdig
repertoire van Bach tot Bartók en Kurtág. Naast
hun toewijding om zich in interpretaties van klassieke en romantische werken te verdiepen, verdedigen de vier musici ook de muziek van hun tijd. In
nauwe samenwerking met componisten als hun
landgenoot Gyórgy Kurtág, die verscheidene werken voor Andras Keller schreef, creëren zij twee tot
drie nieuwe composities per jaar. Het Keller
Quartet is vaak te gast in gerenommeerde concertzalen en muziekfestivals zoals het Barbican Centre
in Londen en de Carnegie Hall in New York. De
cd-opnamen met de zes strijkkwartetten van Bartók
ontving in 1996 de Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Recenter nam het Keller Quartet Die
Kunst der Fuge van Bach en alle strijkkwartetten
van Kurtág op, evenals het pianokwintet van
Schnittke samen met pianist Alexander Lubimov.
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Andrew Kirkman
concert 18
Andrew Kirkman studeerde aan de universiteiten
van Durham, Londen en Princeton en was als

onderzoeker of docent verbonden aan de universiteiten van Manchester, Wales en Oxford.
Momenteel doceert hij aan de Mason Gross School
of the Arts van de Rutgers University in New
Jersey. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op
de religieuze muziek van de 15de eeuw. Hij publiceerde dan ook uitgebreid over Engelse en continentale muziek uit die periode, met name van componisten als Dufay, Ockeghem, Walter Frye en John
Bedyngham. Binchois Studies, een reeks essays
waarvoor hij samen met Dennis Slavin de redactie
verzorgde, werd recent uitgegeven door de Oxford
University Press.
Gerrit Komrij
concert 25
Vanaf zijn debuut in 1968 en de publicatie van de
Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten
vestigde Gerrit Komrij zijn reputatie als begenadigd
dichter. Nadat hij zich ook had bewezen als romancier, bloemlezer, columnist en toneelschrijver, ontvluchtte hij in 1984 het Nederlandse vaderland en
emigreerde naar Portugal. Gerrit Komrij publiceerde vele dicht- en essaybundels en de romans
Verwoest Arcadië, Over de bergen, Dubbelster en
De klopgeest. In 1993 werd zijn essayistisch werk
bekroond met de P.G. Hooftprijs. Op 26 januari
2000 werd hij gekozen tot Dichter des Vaderlands.
Hij maakte bij die gelegenheid bekend dat hij De
Poëzieclub en het bijbehorend tijdschrift Awater
oprichtte. In 2001 werd hij geëerd met een eredoctoraat in de letteren aan de Universiteit van Leiden.
Behalve zijn befaamde, driedelige bloemlezing van
Nederlandse gedichten, waarvan de eerste druk verscheen in 1979, publiceerde hij in 1999 ook een
bloemlezing van Zuid-Afrikaanse gedichten.
Barthold Kuijken
concert 14, 15
Barthold Kuijken groeide op in Brugge, waar hij
ook zijn eerste muzieklessen kreeg. Hij zette zijn
fluitstudies verder aan de Koninklijke Conservatoria
van Brussel en Den Haag. Parallel met deze 'officiële' opleiding ontwikkelde zich bij Barthold
Kuijken een sterke interesse voor oude muziek en
de uitvoeringspraktijk daarvan op originele instrumenten. Hij specialiseerde zich als autodidact op de
traverso. Als solist, in kamermuziekensembles met
andere specialisten op het gebied van de oude
muziek, als fluitist in verschillende barokorkesten
en steeds vaker ook als dirigent, concerteerde hij
over de hele wereld. Barthold Kuijken wordt regel-

matig gevraagd voor meestercursussen of als jurylid
van internationale wedstrijden. Hij maakte cdopnamen van de belangrijkste werken uit het repertoire. Sinds 1976 geeft hij les aan de Koninklijke
Conservatoria van Brussel en Den Haag. Vele van
de bekende jongere traversospelers werden er door
hem gevormd.
La Folata
concert 5
De leden van La Folata ontmoetten elkaar aan de
Escola Superior de Másica de Catalunya in
Barcelona, waar ze studeerden bij gerenommeerde
muzikanten zoals Jordi Savall, Pedro Memelsdorff en
Béatrice Martin. Binnen zijn projecten rond 14deeeuwse muziek - de zogenaamde ars nova en de ars
subtilior - hecht het ensemble veel belang aan onderzoek. Om het creatieve genie van dit repertoire te
begrijpen, vindt La Folata het noodzakelijk te grasduinen in de overgebleven muzikale bronnen, de iconografie en de culturele geschiedenis van deze periode. La Folata richt zich ook op het onderzoek van het
middeleeuwse instrumentarium. In opdracht van het
ensemble bouwde Philippe Humeau een middeleeuws klavecimbel (clavisimbalum) naar een tekening
uit 1440 van Arnaut van Zwolle. Etienne Fouss
reconstrueerde een gotisch orgel. Beide instrumenten
zijn bijzonder interessant en behoren tot de allereerste reconstructies van laatmiddeleeuwse klavierinstrumenten. Regelmatig werkt La Folata samen met
gerenommeerde zangers zoals Jan Van Elsacker en
Marnix De Cat. Minder dan twee jaar na haar oprichting was La Folata reeds te gast op verschillende prestigieuze festivals zoals het Festival van Vlaanderen,
Bozar, Klara Festival, het Brezice Festival, het
Festival de Mósica Antiga de Barcelona en het
Festival de Másiques Religioses del Món in Girona.
La Morra
concert 12
Sinds de oprichting aan de Schola Cantorum
Basiliensis en het debuutoptreden in Antwerpen in
2000 was La Morra al te gast op talrijke oudemuziekfestivals, waaronder Il Canto delle Pietre in
Noord-Italië, het Zwitserse Freunde Alter Musik
Basel naast concertpodia in Nederland, Spanje,
Polen en Duitsland. Het ensemble heeft haar thuisbasis in Bazel en wordt geleid door Michal Gondko
en Corina Marti. Meestal presenteert La Morra concertprogramma's met vocale en instrumentale
muziek voor een bezetting van vier tot zeven muzikanten, afhankelijk van het uitgevoerde repertoire.

De cd Le Jardin de Plaisance: Songs from Late
Fifteenth-Century French Manuscripts werd door
de pers positief onthaald. Zeer recent verscheen
onder het Klara-label La Morra's selectie van 16deeeuwse muziek uit de verzameling van Margareta
van Oostenrijk en onder het label Musique Suisse
verschijnt weldra een opname van La Morra met
muziek uit het liedboek van Bonifacius Amerbach,
een advocaat uit Bazel en vriend van Erasmus. Vanaf
eind 2005 zijn er opnamen gepland bij het Duitse
label Ramée.
Le Caprice Baroque
concert 14, 15
Le Caprice Baroque wil als ensemble van jonge
musici met een passie voor oude muziek en authentieke instrumenten muziek uitvoeren voor een
breed publiek aan de hand van specifieke thema's,
zoals bijvoorbeeld barokmuziek uit Italië of muziek
uit Shakespeares Engeland. Sinds drie jaar spelen de
muzikanten van het ensemble geregeld samen en
verzorgen ze concerten in kerken in Parijs en op
verscheidene festivals.
Jakob Lindberg
concert 21
Jakob Lindberg werd geboren in Djursholm in
Zweden. Hij studeerde in Stockholm en verbreedde
zijn kennis van het luitrepertoire bij Diana Poulton
aan de Royal College of Music in Londen. Daar
besloot hij zich toe te leggen op de renaissance- en
barokmuziek. Jakob Lindberg is ongetwijfeld een
van de meest gerenommeerde luitisten. Hij realiseerde talrijke opnamen voor BIS, waarvan vele eerste uitgaven. Hij bracht Schotse luitmuziek onder
de aandacht van het publiek, evenals het Italiaanse
repertoire voor chitarrone. Als eerste nam hij de
complete luitmuziek van John Dowland op. Jakob
Lindberg is ook een druk bevraagd continuospeler
op theorbe en aartsluit en werkte samen met The
English Concert, het Taverner Choir, The Purcell
Quartet, het Monteverdi Choir, Chiaroscuro, The
Orchestra of the Age of Enlightenment en The
Academy of Ancient Music. Hij verzorgde ook
recitals met Emma Kirkby, Arm Sofie von Otter,
Nigel Rogers en Jan Partridge. Met zijn solorecitals
op de concertpodia van Europa, Japan, Mexico,
Rusland, Australië, Canada en de Verenigde Staten
van Amerika vestigde hij zijn internationale faam.
In 1979 volgde hij Diana Poulton op als docent luit
aan de Royal College of Music in Londen.
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Wim Maeseele
concert 7
Na zijn opleiding klassieke gitaar bij Paul
Monballieu en aan het Lemmensinstituut in Leuven
bij Raphaëlla Smits, legde Wim Maeseele zich volledig toe op de luit bij Philippe Malfeyt. Hierna vervolmaakte hij zich bij de befaamde luitist
Hopkinson Smith aan de Schola Cantorum
Basiliensis in Zwitserland. Hij is actief bij ensembles
als de Capilla Flamenca, Cappella Pratensis,
Clematis, Concerto Italiano, Currende Consort, De
profundis, Ex Tempore, Huelgas Ensemble, Il
Fondamento, La Folata en vele andere. Met deze
ensembles en als solist toerde hij in heel Europa,
Australië, Israël, Rusland en de Verenigde Staten en
was hij te gast op festivals en concertpodia als het
Concertgebouw in Amsterdam, de Doelen in
Rotterdam en het Lincoln Center in New York.
Wim Maeseele werkte mee aan meerdere cd-opnamen bij labels als Accent, Eufoda, Pavana Records,
Raumklang enz. Hij is leraar gitaar, luit en oude
muziek aan de stedelijke academies van Leuven en
Brugge en is regelmatig gastdocent bij Musica.
Frauke Mariën
concert 24, 26
Frauke Mariën voltooide in 2004 haar dansopleiding bij PARTS, de hedendaagse dansschool onder
leiding van Anne Teresa De Keersmaeker. Nu werkt
ze freelance als danser en choreograaf en geeft ze
dansworkshops aan kinderen en jongeren. Ze studeert momenteel ook hobo en viool aan het conservatorium van Antwerpen.
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Obsidienne
concert 27
De uitvoeringen van middeleeuwse en renaissancemuziek door Obsidienne omvatten vaak meer dan
louter muziek. Zij presenteren muzikale spektakels
met originele programma's en nieuwe, onbekende
werken. Artistiek leider Emmanuel Bonnardot stelde voor Obsidienne een diverse groep mensen
samen die elk vanuit hun eigen discipline de groep
verrijken. Zo telt Obsidienne in haar rangen onder
anderen een componist, een arrangeur, een acteur,
een musicoloog, instrumentalisten, gregoriaanse
zangers, een linguïst en een lichtontwerper. Dit
maakt dat Obsidienne ook nieuw terrein kan aftasten op het vlak van de podiumkunsten. Het ensemble is gevestigd in Bourgondië en maakt tijdens
voorstellingen aldaar dankbaar gebruik van de historische architectuur en natuurlijke omgeving van

de streek. Obsidienne was te gast bij prestigieuze
festivals in Frankrijk, Spanje en Italië en treedt ook
geregeld op voor de radiozender France Musique.
Odhecaton
concert 21
De Italiaanse zangersformatie Odhecaton vond zijn
naam in de titel van de eerste publicatie van de
Venetiaanse drukker Ottaviano Petrucci die volledig
aan muziek was gewijd, Harmonice Musices
Odhecaton. Het repertoire van Odhecaton, wat
'honderd liederen' betekent, omvat de muzikale erfenis van Italiaanse en Vlaamse componisten die in de
15de en 16de eeuw actief waren in Italië, en die ruim
aan bod kwam in de uitgaven Petrucci. Elke uitvoering is het resultaat van onderzoek naar de originele
bronnen. Een cd-opname en een nieuwe uitgave van
de partituren is steeds het beoogde einddoel. Voor
het label Bongiovanni werd een programma opgenomen, gewijd aan de uitgevoerde muziek tijdens de
kroning van keizer Karel V. Odhecaton presenteerde
dit programma op verscheidene concertpodia en op
de festivals van Granada, Madrid, Toledo en Santiago
de Compostella. De opname van de Missa La Spa gna
van Heinrich Isaac werd door het magazine
Goldberg uitgeroepen tot de beste cd van 2002.
Odhecaton vertolkte dit programma in Bologna,
Pisa, Firenze, Madrid, Toulouse, Ribeauvillé en tijdens Laus Polyphoniae in Antwerpen. Ook recentere opnamen zoals De Passione, met motetten voor de
paastijd van Josquin Desprez, Compère, Weerbeke
en Obrecht, ontving talrijke prijzen, waaronder een
Diapason d'Or, een Choc van Le Monde de la
Musique en vijf sterren van Goldberg.
Oltremontano
concert 13
Al ruim vijftien jaar behoren de musici van
Oltremontano tot de internationale top der trombonespelers. Als theoretici én uitvoerende musici werden zij wereldwijd erkend en gelauwerd. Dankzij
hun onderzoek, hun voortdurende technische verfijning en hun weergaloze interpretatie heeft het repertoire voor baroktrombone in de context van de historische uitvoeringspraktijk sinds de jaren 1990
bekendheid verworven bij het grote publiek. De
naam van het ensemble, dat in 1993 door Wim Becu
en Simen Van Mechelen werd opgericht, verwijst
naar de toonaangevende Vlaamse polyfonisten die in
de 15de en 16de eeuw het muziekleven in Europa
gestalte gaven en in Italië bekend waren als
Oltremontani, wat betekent 'die van over de bergen'.

De kern van het ensemble bestaat uit enggemensureerde bazuinen, rietblazers en zinken, een bezetting
die overeenstemt met de oude alta capella-formatie
van de stadsspeellieden. Sinds enkele jaren werd het
repertoire uitgebreid naar muziek uit de 17cle eeuw.
Een voorbeeld daarvan is de recent verschenen
Klara-cd Sonar Cantando. Enkele nieuwe opnamen
met werk van de Spaanse polyfonist Vivanco, de
Vlamingen Utendal en De Monte illustreren dat
Oltremontano ook in dit repertoire niet alleen thuis
is maar grensverleggend werk heeft geleverd. De
gezamenlijke discografie van Oltremontano en Wim
Becu telt ruim honderd opnamen.
Piffaro
concert I, 2, 11
Het Amerikaanse blazersensemble Piffaro werd in
1980 opgericht voor de uitvoering van middeleeuwse en renaissancemuziek voor blazers, af en toe aangevuld met percussie en strijkers, in navolging van
de blazersensembles die in stadsdienst, aan de hoven
of de kerken werkzaam waren van de 14de tot de
17de eeuw. Onder leiding van Joan Kimball en
Robert Wiemken presenteert het ensemble drie tot
vier concertprogramma's per jaar in Philadelphia.
Het is een graag geziene gast op oudemuziekfestivals en concertpodia in de Verenigde Staten zoals
Music Before 1800 en The Cloisters Concerts in
New York, Early Music Now in Milwaukee en op
de concertpodia van de Seattle Early Music Guild,
de San Francisco Early Music Society, de Concert
Society van Maryland, en de Pittsburgh Renaissance
& Baroque Society. Piffaro maakte zijn Europees
debuut in 1993 tijdens Tage Alter Musik
Regensburg. Later veroverde het de festivalpodia in
Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, België, Italië,
Tsjechië en Nederland. Van Piffaro verschenen cdopnamen bij onder andere Newport Classics en
Canzoni e Danze bij Deutsche GrammophonArchiv. Bij Dorian Records verscheen in 2001
Stadtpfeiffer, Wind Music of Renaissance Germany.
Zeer recent verleende Piffaro zijn medewerking aan
de laatste cd van de Capilla Flamenca, Jacob
Obrecht: Chansons, Songs, Motets.
Psallentes
concert 11
Psallentes, 'de zingenden', werd in 2000 opgericht
door Hendrik Vanden Abeele, naar aanleiding van
de vijfhonderste verjaardag van Keizer Karel. Bij die
gelegenheid werkten de Psallentes met de Capilla
Flamenca mee aan een erg gewaardeerd herden-

kingsconcert in de Gentse kathedraal. Psallentes
gaat met gevormde stemmen op zoek naar het
wezen van het gregoriaans in verschillende historische stadia. Bijzondere aandacht gaat uit naar het
gregoriaans van de late Middeleeuwen en de
Renaissance. Naast het bovenvermelde debuut
volgden talrijke projecten, vaak in samenwerking
met de Capilla Flamenca. Psallentes realiseerde cd's
rond de muziek van Johannes Brassart, Arnold de
Lantins en Pierre de la Rue. De groep verzorgde
eveneens het gregoriaanse aandeel op twee cd-opnamen van de Spaanse Capilla Principe de Viana. Het
zangersensemble was eerder te gast op Laus
Polyphoniae, het Festival van Vlaanderen-Brussel,
de Centenario de Carlos V in Toledo en in het
Konzerthaus Wien. Recent was het te gast op de festivals van Segovia, Bonmont in Zwitserland en op
het Festival Internacional Tres Culturas van Murcia.
Rossi Piceno Baroque Ensemble
concert 14, 15
Het Rossi Piceno Baroque Ensemble, dat werd
opgericht in 2000, legt zich toe op 17de- en 18deeeuwse kamermuziek uit de verschillende Europese
regio's. Een voorbeeld hiervan is het concertprogramma Six Nations voor twee hobo's en basso continuo. Daarnaast verdiepen de muzikanten zich in
het vocale en instrumentale repertoire uit het 17deen 18de-eeuwse Spanje en Mexico. Afhankelijk van
het uitgevoerde programma wordt de bezetting van
deze zeer internationaal gerichte groep aangepast.
Het Rossi Piceno Baroque Ensemble viel eerder in
de prijzen op internationale wedstrijden, met name
tijdens Musica Antigua in Brugge in 2003 en de
Premio Bonporto in Rovereto, Italië in 2004.
Juan Sancho
concert 5
Hoewel hij een van de jongste tenoren uit het professionele milieu is, treedt Juan Sancho regelmatig
op met prestigieuze ensembles als Mala Punica, La
Capella Reial de Catalunya, Les Sacqueboutiers de
Toulouse, La Folata, en Accentus Austria. Op dit
ogenblik beëindigt hij zijn studies met specialisatie
in historische zang aan de Escola Superior de
Milsica de Catalunya onder leiding van Marta
Almajano en Lambert Climent.
Saxkartel
concert 24, 26
Saxkartel bestaat uit tenorsaxofonist Kurt Van
Herck, de jonge beloftes altiste Sara Meyer en
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sopraansaxofonist Robin Verheyen, en componistarrangeur-baritonsaxofonist Tom Van Dyck. Zij
brengen jazz in een iets ongebruikelijker kader: als
kamermuziek met slechts vier saxofoons, dus zonder bas en drums. Deze groep is best te vergelijken
met een strijkkwartet. Alleen wat hun repertoire
betreft, wordt een duidelijke keuze gemaakt: jazz is
het vertrekpunt, maar naast doorgecomponeerd
materiaal zijn elementen als groove, swing en improvisatie belangrijke uitgangspunten. In de intimiteit en
de kwetsbaarheid van deze bezetting schuilt natuurlijk haar kracht. Het label Igloo bracht eind februari
2004 de eerste album Atrdance uit.
The Binchois Consort
concert 18
De concrete aanleiding voor de oprichting van The
Binchois Consort in 1995 was de uitvoering van
Dufay's Music for St Anthony of Padua tijdens een
liturgische viering op feestdag van deze heilige. De
opname van dit werk, uitgebracht op het label
Hyperion in 1996, werd door de pers zeer enthousiast onthaald. Ook de volgende cd's konden steeds
op veel bijval en mooie kritieken rekenen. Music for
St James the Greater by Guillaume Dufay werd
gelauwerd met een Diapason d'Or en werd
benoemd tot Early Music Recording of the Year in
het magazine Gramophone. De opname van missen
en motetten van Busnois, Domarto en Pullois kreeg
vijf sterren in het BBC Music Magazine en een
gelijkaardige quotering in het blad Goldberg. Hun
meest recente opname, Mass for St Anthony Abbot
die wordt toegeschreven aan Dufay, kreeg alvast
lovende kritieken in The Times: "Deze muziek is
betoverend mooi en Kirkmans team zingt het voortreffelijk." In 2005 en 2006 zal The Binchois
Consort over heel Europa herdenkingsprogramma's
uitvoeren met muziek van de vijfhonderd jaar geleden overleden componisten Jacob Obrecht en
Alexander Agricola.
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The Clercks' Group
concert 6
The Clerks' Group is een zangersensemble met een
variabele bezetting van vijf tot negen uitvoerders.
Hun concerten en opnamen bezorgden hen in 1997
de Early Music Artist of the Year Award van het
Gramophone Magazine. In Groot-Brittannië traden
ze op in gerenommeerde concertzalen als het
Barbican Centre, de Queen Elisabeth Hall en de
Wigmore Hall. In 2003 maakten ze eveneens hun
opwachting in de befaamde BBC Proms reeks. Het

ensemble bracht ondertussen meer dan twintig cd's
uit, waaronder een reeks opnamen bij Sanctuary /
ASV met het volledige religieuze repertoire van
Johannes Ockeghem. Opgericht aan de universiteit
van Oxford, maakte The Clerks' Group zijn debuut
in Londen in 1992 en ontving zeer snel lof voor zijn
interpretatie van vaak onbekende renaissancemuziek. De laatste jaren heeft het ensemble zijn repertoire uitgebreid tot hedendaagse muziek en ontstonden er samenwerkingen met jonge componisten
en popmuzikanten. Zo werden er compositieopdrachten gegeven aan onder andere Robert Saxton,
Christopher Fox, Gabriel Jackson en Antony Pitts.
The Clerks' Group trad naast optredens in GrootBrittannië op in Duitsland, Spanje, België,
Nederland, Frankrijk, Ijsland en de Verenigde
Staten. De groep maakte ook opnamen voor verschillende Europese radiozenders en leverde bijdragen voor de Belgische en Franse televisie.
The Modena Consort
concert 20
The Modena Concort is een van de weinige ensembles die renaissance- en barokmuziek uitvoeren met
een consort van renaissancedwarsfluiten. Het
Modena Consort werd in 1998 opgericht om polyfonie uit de Renaissance uit te voeren op dwarsfluiten uit die tijd. De gebruikte instrumenten werden
gebouwd door consortlid Boaz Berney, naar originele renaissancedwarsfluiten die bewaard worden in
het instrumentenmuseum van Brussel. Het ensemble trad op in verschillende concertzalen in Nederland en was te gast op internationale symposia over
renaissancefluiten: het Renaissance Flute Symposium in Bazel en het Renaissance Recorder en Flute
Consort Symposium in Utrecht. Dit jaar treedt het
ensemble op in Frankrijk en Zwitserland en neemt
in september een cd op voor het Duitse label
Co metto.
Katelijne Van Laethem
concert 24, 26
Katelijne Van Laethem behaalde haar hoger diploma zang aan het Lemmensinstituut in Leuven en
studeerde ook bij Margreet Honig en Diane
Forlano. Ze zong zestien jaar in het Huelgas ensemble en werkt nu projectmatig met onder anderen
Dick Van der Harst en het Muziek Lod, Christel
Kessels, Oxalys, Philippe Malfeyt en Romanesque.
Ze is zangpedagoge aan het Lemmensinstituut en
aan de muziekacademie van Turnhout.

Erik Van Nevel
concert 13
Erik Van Nevel studeerde aan het Lemmensinstituut in Leuven en aan de koninklijke conservatoria van Brussel en Antwerpen. Nadien volgde hij
specialisatiecursussen in Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland. Van 1983 tot 2000 was hij kapelmeester van de Brusselse kathedraal en heeft er de
Capella Sancti Michaelis opgericht. Hij is stichterdirigent van Currende, dat regelmatig te gast is op de
grote Europese festivals. In solistische bezetting
werkt hij met het Currende Consort. Daarnaast
concerteert hij onder meer met het barokorkest
Concerto Currende. Zowel met Currende als met
het Brusselse kathedraalkoor realiseerde hij verschillende cd-opnamen die door de internationale
muziekpers zeer positief werden onthaald, met
muziek van onder meer Carissimi, Lassus, Philips,
Schtz en een reeks van tien cd's met een ruim geografisch overzicht van de Vlaamse Polyfonisten.
Erik Van Nevel doceert koordirectie, kamermuziek
en oudemuziekpraktijk aan het Lemmensinstituut
in Leuven en geeft stages en cursussen voor dirigenten, koor- en ensemblezangers in binnen- en buitenland. Zo was hij al te gast in Nederland, Spanje,
Israël, Zweden, Malta, Slovenië en Frankrijk.
Kerlijne Van Nevel
concert 24, 26
De jonge sopraan Kerlijne Van Nevel studeert
momenteel zang aan het Lemmensinstituut in
Leuven bij Marianne Vliegen.
Paul Van Nevel
concert 16
Paul Van Nevel richtte in 1970 het Huelgas
Ensemble op. Aanvankelijk bracht het ensemble
veel hedendaagse muziek, maar legde zich vooral
toe op muziek uit de Middeleeuwen en de
Renaissance, waarbij het accent vooral ligt op de
Vlaamse polyfonie en onbekend werk. Hij benadert
dit repertoire vanuit de originele bronnen en trekt
jaarlijks een aantal maanden uit om in Europese
bibliotheken oude muziek te bestuderen en te transcriberen. Met zijn interpretaties tracht Paul Van
Nevel de tijdgeest waarin de werken zijn geschreven, steeds zo accuraat mogelijk weer te geven. Hij
bestudeert dan ook intensief oude uitspraak, tijdservaring en tempo, geïmproviseerd contrapunt, voordrachtattitudes en zo meer. Paul Van Nevel trad op
als gastdirigent bij het Gentse Collegium Vocale, het
Nederlands Kamerkoor en het koor van de

Nederlandse Bachvereniging. Tot voor enkele jaren
was hij ook gastdocent aan het Sweelinck
Conservatorium van Amsterdam. Bij de Duitse uitgeverij Wrenreiter publiceerde Paul Van Nevel verschillende transcripties van renaissancemuziek.
Ook schreef hij een aantal artikels en boeken over
muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance. Als
dirigent en leider van het Huelgas Ensemble mocht
Paul Van Nevel al een hele reeks prestigieuze prijzen in ontvangst nemen.
Nicole Van Opstal
concert 3
Nicole Van Opstal studeerde musicologie en mediaen informatiekunde aan de Katholieke Universiteit
in Leuven. In 1988 startte haar VRT-loopbaan bij
Radio 1, waar ze onder meer meewerkte aan het
programma Voor de Dag. In 1995 maakt Nicole Van
Opstal de overstap naar Radio 3 en werd ze er de
vast stem van de programma's oude muziek. Daarnaast was ze lerares muziekgeschiedenis en AMC
aan de Academie voor Muziek en Woord in
Willebroek. Ook bij Klara is oude muziek de vaste
biotoop van Nicole Van Opstal: elke weekdag tussen 13.30 uur en 15.00 uur is zij te horen met
muziek uit de barok en klassieke periode. Op zondagvoormiddag presenteert ze tussen 10.00 en 12.00
uur het programma Polyfolie.
Walter Verdin
concert 1, 2
Walter Verdin studeerde kunstgeschiedenis en beeldende kunsten. Hij ontwierp platenhoezen en affiches voor muziek en theater. Na enkele projecten in
de populaire muziek legde hij zich toe op videowerk, zowel puur artistiek als in opdracht van de
Leuvense Universiteit, de VRT en VTM. Hij realiseerde een aantal onafhankelijke theater- en dansvideo's, waaronder Roseland, een video in samenwerking met Wim Vandekeybus en Octavio Iturbe, die
een aantal belangrijke internationale prijzen kreeg.
In 1999 begon Walter Verdin aan zijn stormtrilogie.
In deze trilogie staat de interactie tussen verschillende disciplines centraal: in Storm was dat video en
dans, in Da prjct video en muziek en het laatste deel
Da sstm is een video- en muziekperformance. De
artistieke video- en multimedia-installaties van
Walter Verdin zijn op alle belangrijke internationale
videokunstfestivals vertoond. Sinds midden 2001
krijgt de vzw Corban, de organisatie achter Walter
Verdin, structurele subsidies van de Vlaamse
Gemeenschap als muziektheater. Voor de volgende
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seizoenen zijn er, naast de geplande samenwerking
met Capilla Flamenca, reeds contacten gelegd met
Ex Tempore, het Vlaams Radio Koor, Joris Verdin
en het Collegium Vocale, telkens voor videoprojecten rond Vlaamse polyfone muziek.
Liesbet Vereertbrugghen
concert 24, 26
Liesbet Vereertbrugghen is musicoloog en producer
bij Klara. Ze heeft een bijzondere gedrevenheid
voor het uitwerken van muziekprojecten met kinderen en jongeren. Voor Musica en Laus Polyphoniae realiseerde zij reeds vijf producties met jongeren, waarbij ze hen confronteert met oude muziek
en met hen een scenische context zoekt voor deze
muziek: Koning Arthur, Weerwolf, Ik ben een
Fabel, Cirkels en vorig jaar Don Dijstuk van La
Mancha.
Ludy Vrijdag
concert 23
Tenor Ludy Vrijdag zong als knaap al in verschillende koren en kreeg toen hij ouder was zanglessen van
Rose-Mary Le Gras en Marius van Altena. In 1982
richtte hij het semi-professioneel vocaal ensemble
Pentacost op, wat hij combineerde met freelancerwerk bij het Nederlands Theaterkoor, de
Nederlandse Bachvereniging en het Omroepkoor.
In 1987 richtte hij de Cappella Pratensis op, als een
gespecialiseerd ensemble voor renaissancemuziek.
In 1988 werd hij benoemd tot coördinator van de
afdeling kamermuziek en de nieuwe afdeling early
vocal music — die geleid werd door Rebecca Stewart
— aan het Brabants Conservatorium. Als zanger verleende hij zijn medewerking aan concerten onder
leiding van Paul Hillier, Rogers Covey-Crump,
Paul Elliot, Mark Deller, Jos van Immerseel, Paul
Dombrecht, Sigiswald Kuijken, Gustav Leonhardt,
Ton Koopman, Jos van Veldhoven en vele anderen.
Sinds 1988 vormt Ludy Vrijdag ook een duo met
luitist David van Ooijen, dat in binnen- en buitenland talrijke concerten en workshops verzorgt met
lute songs, airs de cour en sololiederen uit de
Renaissance en de vroegbarok.
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Edward Wickham
concert 6
Edward Wickham, oprichter en dirigent van The
Clerks' Group, is eveneens koorleider en academicus
die zijn tijd verdeelt tussen uitvoeringen, lesgeven en
onderzoek. Sinds september 2003 bekleedt hij de
functie van director of music aan St Catherine's

College in Cambridge. Edward Wickham dirigeert
ook The Renaissance Singers of London, het
Orlando Chamber Choir en is stichter en artistiek
leider van Saeculum, een interdisciplinaire organisatie die ondersteund wordt door The Renaissance
Society.
Ilse Wijnen
concert 24, 26
Ilse Wijnen werkt als beeldend kunstenaar en kunsthistoricus vooral projectmatig in de kunstsector. De
transformerende kracht van beelden en klanken fascineren haar. In haar eigen werkproces laat ze beide
op elkaar inwerken en fusioneren. Ze werkte ook
mee aan vroegere muziekprojecten van Musica
zoals Weerwolf, Ik ben een Fabel, Cirkels en Don
Dijstuk van La Mancha.
Balázs Winkler
concert 9
De Hongaarse trompettist Balázs Winkler studeerde trompet bij Ede Inhoff en aan de Ferenc Liszt
Academie in Boedapest bij Zoltan Szucs. Hij speelde drie jaar bij het Budapest Festival Orchestra en
werd lid van het ensemble After Crying. Hij leerde
baroktrompet spelen bij László Borsódy en werd
lid van het historische koperensemble Sonatores
Parmoniae. Sinds 1996 maakt hij ook deel uit van
het kamerorkest Orfeo dat geleid wordt door
Gyorgy Vashegyi. Met de verschillende ensembles
is hij regelmatig te gast op internationale festivals.
Balázs Winkler doceert aan de Sint-Stephanmuziekacademie en sinds 2004 ook aan de Ferenc
Liszt Academie.

UITGEVOERDE WERKEN
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Agricola, Alexander
Cecus non iudicat de coloribus
Credo Je ne vis onques II
De tous bien playne
Fortuna desperata
Gaudeamus omnes
Missa In minen zin
Sancte Philippe apostole
Virgo sub ethereis

concert 12
concert 18
concert 20
concert 13
concert 16
concert 16
concert 18
concert 16

Anoniem
Acordes moy
Asperges me
Basse dance
Bel fior dana.
Coda di volpe
Da pacem
De tous bien playne
Dit le burguygnon
Elas mon cuor
Ellend und Jamer
Farewell the bliss
Fortuna desperata
Fortuna desperata zibaldone
Hold, lingel, hold
Indescort
J'ay grant espoir
La franchoise nouvelle
L'homme armé
Llibre Vermell de Montserrat
Mater patris et filia
Morrir, ffrares, nos convè
Mui grandes noit'e dia
My little sweet darling
0 crux ave / Fortuna desperata
0 Lord of whom I do depend
Praernbulum super D
Preludium
Se la face ay pale (naar Guillaume Dufay)
Sovent mes pas
Spanieler
Tandernaken
Zonder titel

concert 27
concert 4
concert 5
concert 5
concert 12
concert 11
concert 20
concert 1, 2
concert 5
concert 17
concert 3
concert 1, 13, 21
concert 13
concert 3
concert 5
concert 5
concert 1, 2
concert 11
concert 24, 26
concert 12
concert 24, 26
concert 24, 26
concert 3
concert 13
concert 3
concert 17
concert 19
concert 17
concert 5
concert 17
concert 1, 2
concert 12

Ashewell, Thomas
Missa Ave Maria

concert 16

126

Balassi, Bilint
Aldj meg minket, tiristen

concert 4

54

Basin, Adrien
Madame faites moi savoir

concert 27

200

108
136
154
112
126
126
136
126

200
54
62
62
108
100
154
38
62
132
46
38, 112, 160
112
46
62
62
38
100
178
108
178
178
46
112
46
132
144
132
62
132
38
108

Basiron, Philippe
Salve Regina

concert 22

166

Binchois, Gilles
Je ne vis oncques la pareille

concert 27

200

Bosfrin
Et trop penser

concert 27

200

Breitengraser, Wilhelm
Fortuna

concert 13

112

Brumel, Antoine
Fors seulement
Mater patris et filia
Missa Berzerette savoyard
Missa Et ecce terrae motus
Philippe, qui videt me
Tous les regretz

concert 16
concert 12
concert 16
concert 16
concert 18
concert 20

126
108
126
126
136
16

Busnois, Antoine
In hydraulis
J'ay mains de bien
Je ne fay plus
Joye me fuit
Mon mignault / Gracieuse
Victimae paschali laudes

concert 6
concert 27
concert 20
concert 27
concert 27
concert 6

68
200
154
200
200
68

Byrd, William
Come, pretty babe
Fantasie
Ye sacred Muses

concert 3
concert 3
concert 3

46
46
46

Castello, Dario
Sonate nr. 8 voor blokfluit, dulciaan en klavecimbel

concert 14

119

Cavazzoni, Marco Antonio
Ricercare
Salve Virgo

concert 17
concert 17

132
132

Compère, Loyset
Asperges me
Gaude prole regia / Sancta Catharina
Le renvoy
Mais que ce fut secrétement

concert 18
concert 18
concert 27
concert 27

136
136
200
200

Da Bologna, Jacopo
To me son une che per le frasche

concert 5

62

Dall'Aquila, Marco
Recercar

concert 1, 2

38
225

226

Dalza Joan Ambrosio
Calata
Calata alla spagnola
Pavana alla ferrarese
Piva
Recercar dietro
Saltarello
Tastar de corde

concert 12
concert 21
concert 21
concert 21
concert 21
concert 21
concert 21

108
160
160
160
160
160
160

Da Palestrina, Giovanni Pierluigi
Missa Ut re mi fa sol la

concert 16

126

Da Teramo, Antonio Zacara
Rosetta

concert 5

62

DAAU
Freeze
Mary Go Round

concert 24, 26
concert 24, 26

178
178

De Kerle, Jacobus
Missa Ut re mi fa sol la

concert 16

126

De la Rue, Pierre
Autant en emporte le vent
Ce n'est pas jeu
Considera Israel
Cueurs desolez / Dies illa
De l'oeil de la fille du roy
Delicta juventutis
Gaude virgo
Missa L'homme armé I
Missa L'homme armé II
0 salutaris hostia
Pour ce que je suis
Pour ung jamais
Pourquoy non...
Pourquoy tant me fault il attendre
Quis dabit pacem
Salve Regina
Tous les regretz
Tous nobles cuers

concert 8
concert 8
concert 4
concert 8
concert 8
concert 4
concert 22
concert 11
concert 11
concert 4
concert 8
concert 8, 20
concert 8
concert 8
concert 11
concert 22
concert 8
concert 8

De Machaut, Guillaume
Hont Paur

concert 5

62

De Mantua, Jacquet
Ave mater mans Dei / Fortuna desperata

concert 13

112

De Morales, Cristóbal
Jubilate Deo omnis terra

concert 11

100

82
82
54
82
82
54
166
100
100
54
82
82, 154
82
82
100
166
82
82

Desprez, Josquin
Ave Maria
Fortuna desperata
Ile fantazies de Joskin
La Bernardina de Josquin
Missa L'homme armé
Plaine de dueil
Plus nulz regretz
Proch dolor / Pie Jhesu
Salve Regina
Virgo salutiferi

concert 22
concert 7,13
concert 12
concert 7
concert 11
concert 20
concert 20
concert 11
concert 22
concert 22

Dowland, John
Come again
Come, heavy sleep

concert 3
concert 3

46
46

Dufay, Guillaume
Gaude virgo, mater Christi
Veni Creator Spiritus
Vexilla regis produent

concert 16
concert 6
concert 6

126
68
68

Dunstable, John
Quam pulchra
Veni Sancte Spiritus / Veni Creator

concert 6
concert 6

68
68

Farnaby, Giles
Loath of depart

concert 3

46

Fasch, Johann Friedrich
Sonate in g

concert 15

119

Finck, Heinrich
Gaude mater Hungaria

concert 4

54

Forestier, Mathurin
Missa Baisses moy

concert 16

126

Garnier, Frangois-Joseph
Duo concertant in Bes, opus 4 nr. 4

concert 15

119

Ghiselin, Johannes
Fors seulment
La spagna
0 florens rosa

concert 20
concert 12
concert 16

154
108
126

Gregoriaans
Alleluia qui posuit
Alma Redemptoris Mater
Assunt festa jubilea
Ave Maria
Ave Mans stella
Ave Regina Caelorum

concert 11
concert 22, 24, 26
concert 19
concert 22
concert 1, 2, 5, 19
concert 22

166
78, 112
108
78
100
154
154
100
166
166

100
166, 178
144
166
38, 62, 144
166

227

228

Beate es Maria
B enedicamus Domine
Constitues eos principes
Deus in adiutorium
Ego vos elegi de mundo
In omnes terram
Jubilate Deo
Epistolae beati Pauli Apostoli ad Corinthios
Magnificat
Pacem meam do vobis
Populum humilem
Postquam impleti sunt
Regina caeli
Resp onsum accepit
Salve Regina
Sancti Evangelii Joann. 20

concert 19
concert 5
concert 9
concert 19
concert 9
concert 9
concert 11
concert 9
concert 19
concert 11
concert 11
concert 19
concert 19
concert 19
concert 19, 22
concert 11

144
62
90
144
90
90
100
90
144
100
100
144
144
144
144, 166
100

Handel, Georg Friederich
Sonate opus 1, nr. 2 voor blokfluit en basso continuo

concert 14

119

Hofhaimer, Paul
Salve Regina
Tandernaken

concert 17
concert 12

132
108

Hume, Tobias
What greater grief

concert 3

46

Isaac, Heinrich
Bruder Conrat / Fortuna desperata
La mi la sol
Missa Paschale
Optime pastor / Da pacem / Divino date
Palle palle palle
Regina caeli
Si dormiero [Guretzsch]

concert 13
concert 12, 20
concert 23
concert 11
concert 12
concert 18
concert 20

Johnson, Edward
Eliza is the fairest Queen / Come again

concert 3

46

Kotter, Hans
Harmonia in sol
Praeludium in la

concert 12
concert 12

108
108

Kurtág, Gyiirgy
4 initia
Aus der ferne V
Hommage â Jacob Obrecht

concert 9
concert 9
concert 9

90
90
90

Landini, Francesco
Che pena quest'al cuor

concert 5

62

112
108, 154
173
100
108
136
154

Martini, Johannes
La martinella

concert 12

108

Mouton, Jean
Gaude, virgo Catharina

concert 18

136

Mozart, Wolfgang Amadeus
Non
andrai, aria uit Le nozze di Figaro, KV 492
Serenade in Es voor blaassextet, KV 375

concert 15
concert 14

119
119

Neusidler, Hans
Tandernaken
Si sumpsero

concert 1, 2
concert 7

38
78

Nicholson, Richard
In a merry May momn

concert 3

46

Obrecht, Jacob
Adieu mes amours
Als al de weerelt in vruechden leeft
Assunt festa jubilea
Ave Mans stella
Ave Regina Caelorum
Beata es Maria
Beata es Maria / Ave Maria
Benedicamus
Den hagel ende die calde snee
Een vraulic wesen
Fors seulement l'attente que je meure
Fuga
Ic draghe de mutse clutse
Ic hebbe gheen ghelt
Ic hoerde de clocskins luden
Ic reet my uut spacieren
Ic weinsche alle scoene vrauwen eere
Inter preclarissimas virtutes
Je ne porroie plus celer
Lacen adieu wel zoete partye
Laet u ghenoughen liever Johan
Laudemus nunc Dominum
Magnificat
Marion la doulce
Meiskin es u cutkin ru?
Metzkin isack
Mille quingentis
Missa Carminum Plurinorum II
Missa Fortuna desperata
Missa L'homme armé
Missa Libenter gloriabor
Missa Maria zart
Nec mihi nec tibi
0 beate Basili / 0 beate pater

concert 27
concert 1, 2
concert 19
concert 1, 2
concert 1, 2, 19, 21
concert 1, 2, 12
concert 19
concert 1, 2
concert 25
concert 17
concert 1, 2
concert 25
concert 25
concert 25
concert 25
concert 25
concert 1, 2, 7, 25
concert 11
concert 27
concert 25
concert 25
concert 11
concert 19
concert 1, 2
concert 1, 2, 25
concert 7
concert 6
concert 27
concert 13, 21
concert 11
concert 18
concert 9, 17
concert 25
concert 18

200
38
144
38
38, 144, 160
38, 108
144
38
192
132
38
192
192
192
192
192
38, 78, 192
100
200
192
192
100
144
38
38, 192
78
68
200
112, 160
100
136
90, 132
192
136

229

230

Omnis spiritus
Parce Domine
Regina caeli
Rompeltier
S'elle m'amera / Petite camusette
Salve Regina
Si dedero
Si sumpsero
Sullen wij langhe in drucke moeten leven
Tandernack
Tandernaken
Tant que notre argent durra
Tekstloos
Tekstloos 1
Tekstloos 3
Tekstloos 4
Tmeiskin was jonck
Tsat een cleyn meiskin al up een blocskin
Waer sij di dan?
Wat willen wij metten budel spelen
Weet ghij wat mijnder jonge herten deert

concert 19
concert 11, 21
concert 19
concert 1, 2, 12, 25
concert 27
concert 6, 19
concert 7
concert 7, 12
concert 1, 2
concert 7
concert 7, 25
concert 1, 2
concert 19
concert 1, 2
concert 1, 2
concert 1, 2
concert 1, 2, 7, 12, 25
concert 1, 2, 25
concert 1, 2, 25
concert 1, 2, 7, 12, 25
concert 1, 2, 25

Ockeghem, Johannes
Alma Redemptoris Mater
Fors seulment
Intemerata Dei mater
Petite camusette
Salve Regina

concert 6, 22
concert 20
concert 6
concert 20
concert 22

68
154
68
154
166

Orgelmacher, Hans
Resonet in laudibus

concert 17

132

Paumann, Conrad
Elend du hast
Mit ganczem willen wiinsch ich dir
Wach out mein hort du leucht dorther

concert 17
concert 17
concert 17

132
132
132

Piranol, Jean
Fortuna desperata

concert 13

112

Pla, José & Juan Bautista
Triosonate VI in Es

concert 15

119

Rubinus
Entre Paris et St Quentin

concert 27

200

Schlick, Arnolt
All ding mir radt
Ascendo ad Patrem meum
Hoe losteleck
Maria zart
Metzkin isack

concert 12
concert 17
concert 17
concert 17, 19
concert 7

144
100, 160
144
38, 108, 192
200
68, 144
78
78, 108
38
78
78, 192
38
144
38
38
38
38, 78, 108, 192
38, 192
38, 192
38, 78, 108, 192
38, 192

108
132
132
132, 144
78

Senfl, Ludwig
Fortuna ad voces musicales
Herr durch dein Blut (Pange lingua) / Fortuna
Virgo prudentissima / Fortuna

concert 13
concert 13
concert 13

112
112
112

Sicher, Fridolin
Imprepal frantaz (naar Benedictus van Jacob Obrecht)
Resonet in laudibus
Si sumpsero pennas (naar Jacob Obrecht)

concert 17
concert 17
concert 17

132
132
132

Simpson, Thomas
Pavan

concert 3

46

Soós, András
Sequence

concert 9

90

Spinacino, Francesco
Benedictus de Isach (naar Heinrich Isaac)
Christe de si dedero (naar Jacob Obrecht)
Fortuna desperata
Je ne fay plus
Je pris amour
La Bernardino de Josquin
Recercare
Si dedero

concert 21
concert 21
concert 7
concert 20
concert 20
concert 7
concert 12, 21
concert 7

Stoltzer, Thomas
Gaude mater Hungaria

concert 4

54

Tinctoris, Johannes
Missa L'homme armé

concert 6

68

Van Beethoven, Ludwig
Sextet in Es, opus 71

concert 14

119

Van Ghizeghem, Heyne
Ce n'est pas jeu

concert 27

200

Van Weerbeke, Gaspar
Anima mea

concert 20

154

Vidovsky, László
Postscriptum ad Missam Maria Zart Jacobi Obrecht

concert 9

90

Vivaldi, Antonio
Sonate a 2, flauto e fagotto, RV 86

concert 14

119

Von Call, Leonhard
Duo nr. 1 in C

concert 15

119

Weck, Johann
Spanieler Tanz

concert 12

108

160
160
78
154
154
78
108, 160
78

231

232

Willaert, Adriaan
0 Gemma clarissima Catharina

concert 18

136

Werrecore, Matthias
Battaglia

concert 11

100

PRAKTISCHE INFO

PLAATSBESPREKING

Antwerpen Open Ticketing
ma - vr: 10.00 - 13.00 & 14.00 - 17.00 uur
tel. +32 3 229 18 80
fax. +323 47022 11
tickets@antwerpenopen.be
kassa ter plaatse: één uur voor de aanvang van het concert
Bij alle avondconcerten om 20.00 en 22.00 uur zijn de plaatsen genummerd.
Het bespreekgeld is steeds inbegrepen.

Losse kaarten

Avondconcerten 20.00 & 22.00 uur
basisprijs
met korting -25/65+ jaar
met korting -19 jaar

18,00 €
14,00 €
8,00 €

Matineeconcerten 15.00 uur
basisprijs
met korting -25/65+ jaar

12,00 €
8,00 €

Lunchconcerten 12.00 uur
Nocturnes 22.30 uur
Presentation IYAP 11.00 & 14.00 uur
basisprijs
met korting -25/65+ jaar
orgelrecital Wim Diepenhorst (kaarten enkel aan de ingang)

10,00 €
8,00 €
4,00 €

Red Shoes
basisprijs
met korting -25/65+ jaar
met korting -19 jaar
Concertabonnementen
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3 concerten naar keuze
5 concerten naar keuze
9 concerten naar keuze

7,50 €
5,00 €
2,50€
42,00 €
65,00 €
108,00 €

GRATIS: artiestenmis, Polyfolie, interview, lezing, festivalcafé, toonmomenten workshops, publieke
coachings IYAP, inleidingen en rondetafelgesprekken.

SAMENWERKENDE VERENIGING FESTIVAL VAN VLAANDEREN

Samenwerkende Vereniging Festival van Vlaanderen
Vlasmarkt 4, 3700 Tongeren
tel. +32 12 23 57 19
coordinatieSV@festival.be
www.festival.be
Inlichtingen over de andere leden-festivals:
Festival van Vlaanderen-Brugge
Concertgebouw, 't Zand 34, 8000 Brugge
tel. +32 50 33 22 83, fax. +32 50 34 52 04
musica.antiqua@telenet.be
Festival van Vlaanderen-Brussel
Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel
tel. +32 2 548 95 95, fax. +32 2 548 95 90
info@festival.be
Festival van Vlaanderen-Gent & Historische steden
Kasteel Borluut, Kleine Gentstraat 46, 9051 Gent
tel. +32 9 243 94 94, fax. +32 9 243 94 90
info@festival.be
Festival van Vlaanderen-Kortrijk
Begijnhofstraat 17/01, 8500 Kortrijk
tel. +32 56 22 28 29, fax. +32 56 22 05 02
festivalkortrijk@skynet.be
Festival van Vlaanderen-Limburg
Vlasmarkt 4, 3700 Tongeren
tel. +32 12 23 57 19, fax. +32 12 26 41 26
irifo@basilica.be
Festival van Vlaanderen-Mechelen
Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
tel. +32 15 26 23 41, fax. +32 15 26 23 43
mechelen@festival.be
Festival van Vlaanderen-Vlaams-Brabant
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
tel. +32 16 20 05 40, fax. +32 16 20 52 24
festival.vlaams. brabant@skynet. b e
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David Tudor en John Cage, foto Beatriz SchillerOPerforming Artservices Inc.
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MUSIC@VENTURE 2005
Sacred Music
curator: Jonathan Harvey
20-23 oktober 2005
Sacred Music
De Engelse componist Jonathan Harvey koos als curator van deze editie van music@venture religieuze
muziek als uitgangspunt voor het festival voor hedendaagse muziek. Van bij de eerste gesprekken noemde
Harvey componisten én vertolkers die richting zouden geven aan zijn ideeën: John Cage, Claude Vivier,
Giacinto Scelsi, Olivier Messiaen, Arditti Quartet, James Wood, Ictus, Sinfonia 21, New London Chamber
Choir, ... Het werd een boeiende ontdekkingstocht naar spirituele muziek, maar ook naar het gebruik van
nieuwe technologieën, naar traditionele niet-westerse muziek én naar hedendaagse muziek met referenties
aan oosterse vormen en tradities. En zo kwamen we uit bij andere componisten die binnen dit referentiekader zeker hun plaats verdienen: in de eerste plaats Jonathan Harvey zelf, maar ook Toru Takemitsu, Param
Vir en Wim Henderickx. Harvey herschrijft voor de gelegenheid zijn Concerto for Cello, Wim Henderickx
componeert een nieuw stuk voor ensemble en electronics. Ook de jonge Annelies Van Parijs levert een bijdrage in de vorm van een nieuw stuk voor tien blazers, dat wordt gecreëerd door I Solisti del Vento.
En zo kreeg stilaan ieder concert niet alleen vorm en inhoud op zich, maar slopen tevens in iedere festivaldag kruisbestuivingen tussen de verschillende concerten. Met als ultiem doel de luisteraar sterker te betrekken, haast te dwingen om meerdere concerten per dag mee te maken. Liefst nog om het hele festival als een
intense stroom van klanken op zich af te laten komen.
Jonathan Harvey, curator
"Het is belangrijk iets voor mensen te doen met je muziek, ze iets te geven waardoor ze inzichten krijgen
die ze daarvoor nog niet hadden over het wezenlijke van de wereld."
De elektronische en instrumentale muziek van Jonathan Harvey is expressief met een licht spirituele inslag.
Hij componeerde kamermuziek, werken voor orkest, koor, solo-instrumenten en elektronica. Voor de
English National Opera schreef hij de opera Inquest of Love. Zijn muziek is te beluisteren op een vijftigtal
cd's die verschenen bij onder andere Bridge, IRCAM en Harmonia Mundi. Hij publiceerde twee boeken,
respectievelijk gewijd aan inspiratie en spiritualiteit. Over zijn werk verscheen bij Faber & Faber een studie en in 2001 publiceerde John Palmer een omvangrijk boek over Jonathan Harvey's Bhakti bij Edwin
Mellen Press. Jonathan Harvey was gastprofessor aan het Imperial College in Londen en is ereprofessor aan
de Sussex University. Sinds 2005 is hij composer in residence van het BBC Scottish Symphony Orchestra.
music@venture 2005 is een coproductie tussen het Festival van Vlaanderen-Antwerpen en deSingeL De concerten vinden plaats in Augustinus en deSingeL Het volledige concertprogramma vindt u op www.desingeLbe
en www.festivalvanvlaanderen-antwelpen.be.
Praktische info
Plaatsbespreking

Inkomprijzen

deSingel
Desguinlei 25
2018 Antwerpen
ma - vr: 10.00 — 19.00 uur
za: 16.00 — 19.00 uur
losse tickets

tel. + 32 3 248 28 28
fax. + 32 3 248 28 00
on-line: www.desingel.be

20,00 €1 15,00 € (-25/+65) / 8,00 € (-19)
15,00 € / 10,00 € (-25/+65) /8,00 € (-19)
10,00 €7 8,00 € (-25/+65) / 8,00 € (-19)
abonnement alle 11 concerten
88,00 €
Het bespreekgeld is steeds inbegrepen.
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CONCERTEN OUDE MUZIEK 2005-2006

De Concerten Oude Muziek gaan tijdens de eerste helft van het nieuwe seizoen nog steeds door in de kapel
van het Centrum Elzenveld. Vanaf januari 2006 zullen de Concerten Oude Muziek plaatsvinden in het
Muziekcentrum Augustinus. De nieuwe concertzaal zal artiesten en publiek ongetwijfeld meer ruimte en
comfort bieden. Naast de Concerten Oude Muziek op zondagmiddag zal Augustinus vanaf januari 2006
ook een ruimer aanbod van concerten presenteren.
De Concerten Oude Muziek, die al sinds 1948 georganiseerd werden in het Rubenshuis en later ook geruime tijd in het Vleeshuis plaatsvonden, zetten een belangrijke traditie voort. Vertrekkend van het gebruik van
historische instrumenten worden nieuwe ontwikkelingen en tendensen op het vlak van de historische uitvoeringspraktijk op de voet gevolgd. Vergeten repertoire wordt van onder het stof gehaald, originele of
minder gehoorde combinaties en instrumentaties krijgen een primeur, vaak uitgevoerd door bekende muzikanten, maar evengoed door dynamische jonge solisten en ensembles.
Eerder kwamen reeksen rond de viool, de traverso of dwarsfluit, de rietblaasinstrumenten, de viola da
gamba en de cello aan bod. In het programma van dit seizoen staan de tokkelinstrumenten centraal: Andrew
Lawrence-King en Hannelore Devaere spelen harp; Philippe Malfeyt, Marco Horvat, José Miguel Moreno
en Mike Fentross demonstreren verschillende instrumenten van de luitfamilie; Izhar Elias en Richard Walz
tonen hun kunnen respectievelijk op de gitaar en de mandoline. Zoals steeds brengt deze concertreeks een
heel gevarieerd repertoire dat reikt van de Middeleeuwen tot de 19de eeuw.
Liefhebbers van vocale muziek komen dit seizoen ongetwijfeld aan hun trekken bij zangers als Katelijne
Van Laethem, Jan Van Elsacker, Brigitte Lesne, Victor Torres en Maria Cristina Kiehr. Vermeldenswaard
voor de geïnteresseerden in klaviermuziek is nog dat Matthew Halls, Fabio Bonizzoni en Jean-Marc Aymes
achter het klavecimbel zullen plaatsnemen en Yuri Martynov en Viviana Sofronitzki de pianoforte zullen
bespelen.
Kortom, Augustinus biedt u opnieuw een schitterend seizoen aan waarvan u vast en zeker geen enkel concert zal willen missen!
ww-w.augustinus.be
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CONCERTEN OUDE MUZIEK

Programma
2 oktober 2005: PLAYel Trio
Pianotrio's van Joseph Haydn, Ignaz Pleyel & Ludwig van Beethoven
16 oktober 2005: Andrew Lawrence-King (harp)
Choréographie: muziek van de dansmeester van Lodewijk XIV
dansmuziek van Jean-Baptiste Lully, Jean Henri D'Anglebert en André Campra
30 oktober 2005: Sonnerie o.l.v. Monica Hugget (viool)
Virtuoze Italiaanse vioolmuziek van Giovanni Battista Buonamente, Giovanni Battista Fontana, Domenico
Gabrielli, Biagio Marini, Archangelo Corelli, Michelangelo Rossi, Georg Friederich Fandel en Antonio
Vivaldi
13 november 2005: Romanesque
Britse volks- en hofmuziek uit de 17de eeuw: Turlough O'Carolan, William Webb, Charles Coleman,
Thomas Brewer, Henry & William Lawes
27 november 2005: Izhar Elias (gitaar) & Harmonie Universelle
Gitaar en strijkkwartet rond 1800: Joseph Haydn, Mauro Giuliani & Luigi Boccherini
4 december 2005: Jan Van Elsacker (tenor), Paulina Van Laarhoven (lirone en viola da gamba) & Marco
Horvat (luit)
La Lyra d'Orfeo: Claudio Monteverdi, Girolamo Frescobaldi, Giovanni Bassano, Sigismondo d'India,
Luigi Rossi, Giulio Caccini e.a.
18 december 2005: Riccardo Minasi (viool) & La Risonanza
Francesco Maria Veracini: sonates voor viool en basso continuo
15 januari 2006: José Miguel Moreno (barokluit)
Ars Melancholiae: luitmuziek van Sylvius Leopold Weiss en Johann Sebastian Bach
12 februari 2006: Victor Torres (bariton) & Mike Fentross (chitarrone)
Liederen van Giulio Caccini & luitcomposities van Alessandro Piccinini
19 februari 2006: Brisk
Ludi Musici: muziek van Johann Hermann Schein & Samuel Scheidt
12 maart 2006: Discantus o.l.v. Brigitte Lesne
Universi populi: religieuze muziek uit het middeleeuwse Bohemen
19 maart 2006: Richard Waltz (mandoline) & Viviana Sofronitzki (pianoforte)
Vroeg-romantische muziek voor mandoline en pianoforte: Johann Nepomuk Hummel, Ludwig van
Beethoven & Vincent Neuling
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2 april 2006: Maria Cristina Kiehr (sopraan) & Concerto Soave
De Goede Week in het 17de-eeuwse Italië: werken van Domenico Mazzochi, Giovanni Girolamo
Kapsberger, Giovanni De Macque, Marcorelli, Girolamo Frescobaldi e.a.

CONCERTEN OUDE MUZIEK

Praktische info
Aanvangsuur

15.00 uur

Plaats

oktober — december 2005 (concerten 1 — 7)
Kapel Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen
januari — april 2006 (concerten 8 — 13)
Muziekcentrum Augustinus
Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen

Plaatsbespreking

Antwerpen Open Ticketing
ma — vr: 10.00 — 13.00 uur & 14.00 - 17.00 uur
tel. + 32 3 229 18 80
fax. + 32 3 470 22 11
tickets@antwerpenopen.be
Alle abonnementen
Losse kaartenverkoop
kassa ter plaatse

Inkomprzjzen

vanaf 6 augustus 2005
vanaf 5 september 2005
één uur voor aanvang van het concert

10,00 € — 8,00 € (cultuurcheque, BIG- of CJP-pas, -25/65+)
losse tickets
40,00 €
abonnementen 5 concerten naar keuze
62,00 €
8 concerten naar keuze
97,50 €
alle 13 concerten
Het bespreekgeld is steeds inbegrepen.
transactiekosten: 2,00 €
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LAUS POLYPHONIAE 2006-2009
onder voorbehoud

19 - 27 augustus 2006

Conquista y Reconquista
In residence: Elyma onder leiding van Gabriel Garrido
25 augustus - 2 september 2007

De Franse polyfonie
In residence: Ensemble Clément Janequin onder leiding van Dominique Visse
23 - 31 augustus 2008

De Hanzesteden
22 - 30 augustus 2009

De Pauselijke Kapel
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LIJST VAN ADVERTEERDERS

Bozar
Brouwerij De Koninck nv
Carpe Diem
Centrum Elzenveld
Concerto (Das magazin fiir Alte Musik)
Davidsfonds
Decom (Muziek en Woord)
Drukkerij Vaes
Festival van Vlaanderen-Vlaams-Brabant (Transit)
Frivoli
Goldberg
Hifines se
Holebifederatie (ZiZo)
Il Giornale della Musica
Klara
Koor en Stem
Lemmensinstituut (Adem)
Marc Sound
Musica, Impulscentrum voor Muziek
Pro Musica Antigua (Toccata)
Renault
't Coophuys/Group d'office
Tidig Musik
Vlaams Centrum voor Liturgische Muziek (Lied en Liturgie)
Vooruitzicht nv
Wereldculturencentrum Zuiderpershuis

198
94
8
152
190
98
60
246
134
172
164
106
116
142
44
80
172
33
116
130
34
80
158
94
cover
176
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STADSPLAN EN ADRESSEN

1

Augustinus & Winterkapel Augustinus
Kammenstraat 81

2

Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45

3

Augustijnertheater
Ijzerenwaag 6

4

O.L.V.-kathedraal
Handschoenmarkt

5

Sint-Carolus Borromeuskerk
Hendrik Conscienceplein

6

Theater 't Eilandje
Kattendijkdok-Westkaai 16
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Drukkerij Vaes omdat uw drukwerk onze zorg is.

Drukkerij Vaes
Europalaan 9
3900 Overpelt
011/64 37 79
info@drukkerij-vaes.be
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wenst u een aangename concertavond toe

