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Woord vooraf

Voor u ligt het programmaboek van Laus Polyphoniae 2008. Zoals u allicht reeds gemerkt hebt aan de festivalbrochure komt het Festival van
Vlaanderen-Antwerpen met een nieuwe look naar buiten. Een look die duidelijk familie is van de frisse AMUZ-huisstijl. De restyling staat
symbool voor de nauwe band tussen beide organisaties en hun gedeelde streefdoel: van Antwerpen hét centrum maken van HIPpe muziek.
HIP, oftewel Historically Informed Performance, is een uiterst boeiende cocktail van eeuwenoud tot hedendaags repertoire, dat op
authentieke wijze wordt vertolkt. HIPpe uitvoeringen zijn zowel wetenschappelijk onderbouwd als energiek en levendig, en kunnen
geconfronteerd worden met andere kunstvormen. Het is een vernieuwende en blikverruimende benadering van klassieke muziek, die
niet zelden verrassende indrukken nalaat op zowel het getrainde oor als op de nieuwe concertbezoeker.
Als thema koos Lieve Schaubroeck voor de vijftiende editie van Laus Polyphoniae voor het boeiende maar onbekende muziekleven
van de Hanzesteden. Hierdoor presenteert het festival dan ook een grote reeks concerten die een onbekend repertoire vol verborgen
schatten blootlegt. Antwerpen was weliswaar zelf geen lid van de Hanze, maar het is niet te verwonderen dat het Hanzeverbond
hier in Antwerpen een steunpunt wilde voor zijn handelsactiviteiten. Al sinds de 12de eeuw was de Hanze een sterke speler op de
Europese handelsmarkt. Vanuit het Baltische kustgebied knoopten verschillende steden handelsrelaties aan met andere steden in
Noord- en West-Europa. In Vlaanderen was Brugge lange tijd de belangrijkste handelspartner van de Hanze, maar vanaf het midden
van de 15de eeuw werd de relatie met de Scheldestad uitgebouwd.
Vanaf 1468 had het Hanzeverbond in Antwerpen ook twee panden in bezit: het huis De Cluyse op de Oude Koornmarkt en een kleiner
huis in de Moriaanstraat, verzamelpunten voor de Duitse handelaars in de stad. Deze huizen waren echter niet geschikt als kantoor of als
pakhuis. Na lange onderhandelingen tussen de Hanze en de stad werd in 1564 begonnen met de bouw van het nieuwe Oosters Huis of
Oosterlingenhuis. Als locatie koos men voor een stukje Antwerpen dat nog maar net was opgenomen binnen de nieuwe omwalling van
de stad. De gronden in de Nieuwstad werden ter beschikking gesteld door de stad, evenals een geldelijke bijdrage van een derde van de
totale kosten van de bouwwerken. De overige middelen werden verzameld door de Hanzesteden zelf. Het resultaat was een huis in Iaatrenaissance palazzo-stijl van 80 bij 62 meter. De kelders en de gelijkvloerse verdieping werden ingericht als pakhuizen en nutsruimtes,
terwijl de bovenste verdiepingen verhuurd konden worden als woonruimtes en kantoren voor de Duitse handelaars in de stad.
Hoewel bedoeld als centrum van handel heeft het Oosters Huis in de loop van zijn bestaan nog vele andere functies gehad. Dit was
hoofdzakelijk te wijten aan de vele troebelen en onrusten die de stad teisterden aan het einde van de 16de eeuw en de afsluiting
van de Schelde in 1585, waardoor het economische belang van Antwerpen als handelsmetropool in de 17de eeuw sterk afnam. In de
nacht van 9 op 10 december 1893 ging het huis volledig in vlammen op.
Vandaag zijn Antwerpen en zijn haven opnieuw belangrijke internationale spelers en bloeit de cultuur als nooit tevoren. Alsof alle
puzzelstukken samenvallen, bouwt de stad Antwerpen momenteel op de Hanzestedenplaats, de vroegere locatie van het Oosters
Huis, het prestigieuze Museum aan de Stroom (MAS). Antwerpen is dankzij zijn rijke culturele verleden en de bijzondere sfeer van de
havenstad de gedroomde plek om een festival over muziek uit de Hanzesteden te huisvesten.
Rest mij enkel de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen te danken voor hun financiële steun, alsook
alle medewerkers van het Festival van Vlaanderen-Antwerpen voor hun inzet en aanstekelijk enthousiasme. Ook dit jaar wens ik u
een zeer fijn festival toe!

Philip Heylen
Voorzitter van de vzw Festival van Vlaanderen-Antwerpen
Schepen voor cultuur en toerisme, stad Antwerpen
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17.00 u

riet- en koperblazers

18.00 u

19.00 u

20.00 u

concertinleiding
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Muziek in de Hanzesteden
Sofie Taes

Waar 'Hanze' in enkele landen en steden ook vandaag nog geldt als eervol epitheton en alombekend begrip - met historische én
actuele waarde - is dit monumentale handelsgenootschap, dat zich in het Europa van de middeleeuwen en de renaissance ontpopte
tot een belangrijke economische, politieke en culturele macht, elders vaak verworden tot een vage schim uit het verleden.
De oorsprong van de Hanze ligt in lokale groepen ('hanses') van Duitse kooplui in het buitenland. Zo hadden de Keulse handelaars, bijvoorbeeld, reeds in de 11de eeuw een verbond gesloten waarbij zich gaandeweg steeds meer steden voegden - zowel uit
Duitsland als uit de Lage Landen en Engeland. Tegelijkertijd groepeerden ook kooplui uit Bergen en vooral de 'Gotlandfahrer' zich tot
'Kaufleute des Reiches'. De steden, in wier stadsraad heel vaak kooplui zetelden, namen na verloop van tijd de leiding van de Hanze
over; zo tekende zich een ontwikkeling af van koopmanshanze naar stedenhanze.
Onder leiding van Lubeck ontwikkelde zich een nauwere bond van steden uit Westfalen, Saksen, Pommeren en Pruisen. De eigenlijke
start van de Hanze was de eerste algemene vergadering van deze steden: de 'Hanzetag' van 1356. In de 14de, 15de en 16de eeuw
bracht de Hanze haar leden welstand en voorspoed en schiep zo het ideale klimaat voor de ontwikkeling van een rijke stedelijke
cultuur. In de 17de eeuw kwam een einde aan deze bloeiperiode door toenemende concurrentie van buitenaf, gebrek aan centraal
gezag, onderlinge onenigheid en invloed vanuit andere machtssferen (stedelijke, regionale, landelijke bestuurders en nieuwe internationale bonden). De laatste stedenvergadering van 1669 wordt beschouwd als het einde van de Hanze.
Het doel van de Hanze was drieërlei. In de eerste plaats wilde de bond de handel in en vanuit Noord-Europa organiseren en controleren. Daartoe werden er handelsprivileges verstrekt, monopolies ingesteld en handelsbases in overzeese gebieden gesticht.
Daarnaast trachtte de Hanze de vrede te handhaven tussen concurrerende handelaars en handelsgebieden, en deed ze inspanningen
om het beroep van de kooplui veiliger te maken: transport over land en zee werd beveiligd, er werden vuurtorens en veilige havens
gebouwd en er werden maatregelen genomen om eventuele aanvallen van piraten te kunnen pareren. Tenslotte vormden de steden
in hun vereniging tot een Hanzebond een sterker tegengewicht voor de toenemende macht van de feodale landheren.
Op zijn hoogtepunt zou de Hanze meer dan tweehonderd steden onder zijn vleugels hebben gehad; minder dan de helft daarvan waren
'actieve' Hanzesteden, die ook uitgenodigd waren op de Hanzetage en de beleidsbepalende beslissingen namen. Daartoe behoorden
zowel zuidwestelijke handelspartners in Engeland, de Nederlanden en Italië als Duitse, Poolse, Baltische en Noord-Europese steden.
Vanuit deze brede geografische en uitgestrekte chronologische spreiding en zijn bijzonder rijke geschiedenis, bood de Hanze interessante
perspectieven voor het Festival van Vlaanderen Antwerpen - Laus Polyphoniae, dat ervoor koos om zijn editie 2008 geheel aan het thema
'Muziek in de Hanzesteden' te wijden. De muziek, de componisten en het beschikbare repertoire uit Noord- en Centraal-Europa en uit de
Baltische gebieden zijn in West-Europa vaak nog onbekend en slechts in beperkte mate vertegenwoordigd in concertprogramma's. Steden
als Gdansk (Danzig), Hamburg, Kaliningrad (Kënigsberg), Kopenhagen, Krakau, Lëbeck en Lëneburg blijken echter aantrekkelijke mogelijkheden te bieden: ze hebben een uitzonderlijk rijk muzikaal verleden, dat voor musicologen, musici en muziekliefhebbers van hier nog vele
geheimen herbergt.
Het meest vernieuwende en interessante aspect van het thema 'Muziek in de Hanzesteden' is wellicht de vraag naar de eigenlijke
verstrengeling, de wederzijdse beïnvloeding van beide actoren. Hier vernauwen we de focus op de stedelijke en private muziekpraktijk: het musiceren in de stad en bij de kooplui, bij burgers of werklieden thuis. Daarbij kunnen twee centrale vragen worden gesteld:
wat betekende muziek binnen de Hanze, en wat heeft de Hanze voor de muziek betekend?
Men kan stellen dat muziek voor de kooplui van de Hanze alleszins een recreatieve functie had; er zijn getuigenissen bewaard
gebleven, die schetsen hoe de handelaars en de inwoners van de Hanzesteden 's avonds na het zware werk verpozing zochten in het
dansen op instrumentale muziek of het zingen van bekende liederen.
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Een veel belangrijkere rol lijkt de muziek gespeeld te hebben als middel tot representatie, en dit op verschillende niveaus: op het
niveau van de stad, die vaste stadsmuzikanten en torenblazers inschakelde om officiële gelegenheden op te luisteren, bezoekers aan
te kondigen of te onthalen, om handelsdelegaties uit te wuiven en vooral om - met de muzikanten als statussymbool - haar grootsheid te laten uitstralen naar omliggende of concurrerende handelssteden; op het niveau van economische instituties en beroepsorganisaties: handelsinstellingen (de diverse verenigingen van vaarders) en gilden hadden al zeer vroeg hun eigen muzikantengroepen,
die ook naar hen werden vernoemd (bijvoorbeeld de Hamburgse 'Histrionen der Bergfahrer to Lubeke') en werden ingeschakeld om
gildefeesten op te luisteren en om het bestuur en de delegaties van de gilden te vergezellen op hun reizen; en tenslotte op het niveau
van het individu: de burgers, de rijke handelaars, die door en in de muziek eveneens hun succes en welstand wilden tonen aan concurrenten en stadsgenoten. Daartoe gaven ze compositie-opdrachten voor huwelijken, begrafenissen of andere belangrijke gelegenheden, boden ze financiële ondersteuning aan musici, componisten, instituties (bijvoorbeeld kerken) en muzikale infrastructuur (onder
andere kerkorgels).
De functie van muziek binnen het kader van de "Abendmusiken. in Lbeck valt tenslotte iets moeilijker te omschrijven; de muziek was
er zowel een vorm van representatie als van recreatie, een manier om het noodzakelijke wachten op de start van de beursdag wat te
verlichten, en tegelijk te tonen dat de stad of kerk rijk genoeg was om dit met de meest hoogstaande muziekuitvoeringen en composities van uitzonderlijke kwaliteit te doen.
Welke rol heeft de Hanze dan op zijn beurt gespeeld binnen de muziekgeschiedenis? In de eerste plaats heeft de welvaart die de
Hanze heeft gebracht de mogelijkheid geboden aan tal van musici en componisten om hun talenten ten volle te ontplooien. In zekere
zin heeft de Hanze de emancipatie van de professionele muzikant sterk bevorderd: hij trad uit de anonimiteit, kreeg de kans zich grondig in zijn kunst te scholen en zijn beroep als een openbaar, eerbaar ambt uit te oefenen. Er was immers nood aan musici om de talrijke kerken die werden gebouwd van muziek te voorzien, om de vele bruiloften op te luisteren, om op de stadsfeesten te musiceren
en de stadswallen te bemannen. Hoe meer rijkdom de Hanze de steden bracht, hoe meer nood er kwam aan extra muzikanten, niet
het minst door de stijgende vraag naar muziek door een steeds toenemend aantal rijke burgers en kooplui. Steden zagen zich ertoe
verplicht meer muzikanten in dienst te nemen en alternatieve mogelijkheden te voorzien voor de lagere klassen die ook muziek wensten op hun feesten. In dit klimaat werd het ook mogelijk om talentvolle musici beter te verlenen en befaamde muzikanten van buitenaf aan te trekken. Zo werd het internationale verkeer van musici en componisten in Europa sterk gestimuleerd. Algemeen kan men
dus stellen dat de bloei van de handel een bloei van het muziekleven tot gevolg had, wat dan weer de kwaliteit van de uitgevoerde
en gecomponeerde muziek ten goede kwam.
Tenslotte is het interessant om na te gaan welke puur muzikale gevolgen de bloei van de Hanze heeft gehad. Allereerst kan men
niet ontkennen dat de economische welvaart van de Hanzesteden de ontwikkeling en zelfs het ontstaan van bepaalde muziekgenres
sterk heeft gestimuleerd. Zo ontstond een uitgebreid repertoire van instrumentale ensemblemuziek - voornamelijk dansen - door en
voor stadsmuzikanten. Er werden daarnaast talrijke kerken gebouwd, die meestal van een goed orgel werden voorzien; uit de meeste
Hanzesteden is dan ook heel wat orgelmuziek overgeleverd. Het internationale verkeer van musici en componisten zorgde er dan
weer voor dat nieuwe tendensen uit de Italiaanse en Engelse muziek zeer snel de Hanzesteden bereikten en er versmolten met de
toonspraak van lokale componisten. Het aantal gelegenheidscomposities dat bewaard bleef in de Hanzesteden is verbluffend: deze
talloze huwelijksmotetten, huldigingsliederen, cantates en dansen zijn enkel tot stand kunnen komen dankzij de financiële steun en
de opdrachten van rijke kooplui.
Het bewaarde repertoire dat in deze steden ontstond, blijkt kortom bijzonder uitgebreid en divers: we vonden in Hanze-bibliotheken
heel wat belangrijke bronnen met muziek van Frans-Vlaamse polyfonisten terug, maar ook Italiaanse meesters uit de vroege barok
en Engelse componisten van consoftmuziek zijn sterk vertegenwoordigd. Daarnaast bleven enorme verzamelingen met orgel- en
passiemuziek, muziek voor luit, religieuze liederen en suites voor instrumentaal ensemble bewaard. Ook de muzikale persoonlijk-
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heden die tijdens onze zoektocht naar meer dan drie eeuwen muziek en Hanze naar boven zijn gekomen, zijn uitermate divers en
interessant. Naast individuele musici en componisten, trokken daarbij ook (professionele) muzikantengroepen (bijvoorbeeld de
Ratsmusiker), componistengeneraties (onder meer die van Werner, Bbtner en Fbrster in Danzig), muzikale families (de Praetoriusof Kugelmanndynastieën) of kunstminnende kringen (zoals deze rond Albrecht van Brandenburg, hertog van Pruisen, en zijn zwager
Christian III van Denemarken) onze aandacht.
Dat muziek en Hanze samen een boeiend traject hebben afgelegd, staat dus buiten kijf. Het is dan ook enigszins verwonderlijk dat
deze thematiek tot nog toe zeer weinig aan bod is gekomen in het internationale musicologische onderzoek en het hedendaagse
muziekleven in het algemeen. Het tij lijkt echter te keren: in 2008 en 2009 worden - naast ons eigen colloquium, dat plaatsvindt
van 23 tot 25 augustus in het Elzenveld - niet minder dan zes musicologische congressen georganiseerd rond muziek uit Noord- en
Centraal-Europa en de Baltische gebieden. Ook opnamen van en studies over muziek uit deze streken worden langzaamaan talrijker.
De invalshoek Hanze komt hierbij echter eerder sporadisch aan bod. Een uitgebreid muziekfestival rond muziek in de Hanzesteden,
met een omvangrijke omkadering en randactiviteiten, blijkt vooralsnog een uniek, schitterend idee van Laus Polyphoniae.
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Postludium: de Hanze in Vlaanderen
Sofie Taes & Karel Moens

Vlaanderen telde geen Hanzesteden in de eigenlijke zin van het woord: geen van onze handelsmetropolen was daadwerkelijk lid van de
Duitse Hanze. Wel bekleden twee economische centra een belangrijke plaats in de geschiedenis van de Hanze: Brugge en Antwerpen.

Brugge
Brugge huisvestte een van de vier grote factorijen van de Hanze. Deze 'hoofdkantoren' waren spontaan tot stand gekomen in de
randgebieden van de Hanze. Naast het zuidwestelijk gesitueerde Brugge waren er ook factorijen in het oosten (Novgorod), noorden
(Bergen) en westen (Londen). Duitse handelaars blijken Brugge pas in de 13de eeuw te hebben 'ontdekt'. Nochtans was Brugge, door
zijn schitterende ligging, zijn bloeiende textielnijverheid, vergevorderde industrialisering, grote bevolkingsdichtheid en internationaal
karakter een uitgelezen locatie voor het uitbouwen van vruchtbare en wijdvertakte zakelijke contacten.
Rond het midden van de eeuw verleende de gravin van Vlaanderen aan de Duitse Hanzekooplui een aantal privileges, die de weg
baanden voor de invloed en de bloei van de Hanze in Vlaanderen. In de 14de eeuw werden de statuten van de factorij vastgelegd
in het karmelietenklooster van Brugge, waar ook de algemene vergaderingen plaatsvonden. Brugge was daarmee de enige factorij
zonder specifieke woon- en leefruimte voor de Hanzehandelaars. Zij waren dus verplicht tussen de plaatselijke bevolking te wonen
en te werken, wat uiteraard het wederzijdse contact en de culturele uitwisseling sterk bevorderde.
Vanaf het einde van de 15de eeuw kende de Brugse factorij een sterke achteruitgang; niet alleen politieke gebeurtenissen en evoluties binnen de Europese handel waren daarbij van tel, maar ook de toenemende concurrentie vanuit die andere belangrijke havenstad: Antwerpen.

Antwerpen
In 1553 werd de Hanze officieel verplaatst van Brugge naar Antwerpen: een stad met heel wat eigen, actief handeldrijvende kooplui,
die reeds zeer vroeg internationaal was georiënteerd en door haar ligging op een knooppunt van oost-westelijke en noord-zuidelijke
handelsroutes voorbestemd leek om een cruciale rol te spelen in het globale maritieme handelsverkeer.
De Scheldestad was reeds vanaf de 14de eeuw in beeld gekomen bij de Hanzehandelaars. Al gauw trachtte Antwerpen deze kooplui
aan zich te binden: er werden diverse privileges verstrekt en weldra werd werk gemaakt van het verschaffen van een eigen ruimte
aan de Duitse Hanze. Aanvankelijk was dat huis De Cluyse aan de Oude Koornmarkt, later werd in de Nieuwstad een stuk grond ter
beschikking gesteld om er een monumentaal handelspaleis op te richten.
Het Oosters Huis (Oosterlingenhuis of Hansahuis) werd tussen 1564 en 1568 gebouwd naar een ontwerp van Cornelis II Floris de
Vriendt; het was een enorm depot - het grootste handelscomplex van de stad - in laat-renaissancestijl, gesitueerd tussen het huidige
Bonaparte- en Willemdok, waar men nu het Museum aan de Stroom (MAS) kan zien verrijzen. Het complex mat 80 bij 62 meter en
omvatte 133 kamers en opslagplaatsen. Duitse kooplieden konden er logeren en er hun koopwaar stapelen.
Deze episode uit de gemeenschappelijke geschiedenis van de Hanze en Antwerpen, en vooral de historiek van het Oosters Huis zijn
in de context van Laus Polyphoniae bijzonder vermeldenswaardig. De Antwerpse pied-à-terre van de Hanzeaten blijkt immers ook de
bewaarplaats geweest te zijn van een zeer uitgebreide en waardevolle instrumentencollectie.
Onze belangrijkste bron daarvoor is het reisverslag van de beroemde muziekwetenschapper Charles Burney, dat een beschrijving
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bevat van zijn bezoek aan het 'Domus Hansae' van Antwerpen in 1772. De passage getuigt van een buitengewoon rijk muziekleven in de kringen van de Antwerpse Hanzekooplieden. Burney trof in het Oosters Huis immers dertig è veertig instrumenten aan "of
the common flute kind", een in de 18de eeuw gebruikelijke verwijzing naar de blokfluit. Het is inderdaad mogelijk dat Burney in het
Hanzehuis alleen blokfluiten heeft gezien, waaronder misschien de twee en een halve meter lange contrabasblokfluit uit esdoorn die
later door de laatste Hanzeconsul aan het Antwerpse stadsbestuur werd geschonken. Dit instrument, overigens de enige bewaard
gebleven oude contrabasblokfluit ter wereld, is nu nog te bekijken in het Antwerpse Museum Vleeshuis I Klank van de stad.
Mogelijk bevatte de collectie echter ook andere instrumenten, die Burney niet allemaal bij naam wist te noemen. Verder in zijn relaas
scheef hij namelijk dat ze werden gebruikt door een groep speellieden die de voornaamste kooplui dagelijks in optocht vergezelde
naar de beurs. Doorgaans werden hiervoor echter geen blokfluiten, maar schalmeien en pommers gebruikt. En inderdaad vermeldt
een Duitse inventaris van het Hanzehuis uit 1602 de aanwezigheid van 56 "Holzpfeifen, etliche Drometen und Schalmeien" (blokfluiten, trompetten en schalmeien). Van deze instrumentenverzameling bleven alleen enkele blokfluiten bewaard: uiterst zeldzame
instrumenten die behoren tot de mooiste exemplaren uit de 16de eeuw.
Daarmee kan Antwerpen niet alleen pronken met enkele tastbare herinneringen aan zijn Hanze-verleden (de Hanzestedenplaats, het
Hansadok, de Hamburg- en Bremenstraat, de L8beck-, Stralsund-, en Rostockweg, etc.) maar weet het zelfs in het muzikale luik van
deze geschiedenis een rol op het voorplan weg te kapen.
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Ensemble in residence: Concerto Palatino

Bruce Dickey was trompettist van opleiding toen hij via de blokfluit in contact kwam met de cornetto. Hij was een van de eersten
die zich opnieuw toelegden op dit vergeten en moeilijk te bespelen instrument. De afgelopen dertig jaar was hij de voortrekker van
de herleving en groeiende populariteit van de cornetto. In 2000 vereerde de Historic Brass Society Bruce Dickey met de prestigieuze
Christopher Monk Award voor zijn "monumentale werk en verdienste als cornettist, als bezieler van de historische uitvoeringspraktijk en musicoloog". Hij doceert al meer dan dertig jaar aan de Schola Cantorum Basiliensis in het Zwitserse Bazel en leidde zo vele
belangrijke cornettisten van vandaag op. Naast zijn activiteiten aan de Schola Cantorum doceert hij ook cornetto aan het conservatorium van Vicenza. Eerder was hij ook verbonden aan de Accademia Chigiana in Siena, het Early Music Institute van de universiteit
van Indiana en aan het conservatorium van Den Haag. Hij gaf masterclasses in Canada, de Verenigde Staten, Japan en Europa.
Als onderzoeker naar historische uitvoeringspraktijk publiceerde hij met Michael Collver een catalogus van het bestaande cornettorepertoire en met Edward Tarr een historischebronnenboek over de articulatie op blaasinstrumenten.
In 1987 richtte hij samen met Charles Toet het Concerto Palatino op. Met dit ensemble werkte hij samen met alle grote namen uit
de oudemuziekpraktijk, waaronder Jordi Savall, Andrew Parrott, Nicolaus Harnoncourt, Gustav Leonhardt, Ton Koopman, Monica
Huggett en Philippe Herreweghe. Bruce Dickey is met zijn ensemble te beluisteren op talrijke cd-opnamen. Zijn solo-cd Quel lascivissimo cornetto... met het ensemble Tragicomedia op het label Accent werd gelauwerd met een Diapason dor.
Het Concerto Palatino heeft de voorbije twee decennia een belangrijke rol gespeeld in de heropleving van een belangrijk, maar
weinig bekend repertoire. Via fel bejubelde concerten en cd-opnamen heeft het blazersensemble de cornetto en de baroktrombone
tot bij een hedendaags publiek gebracht. Bruce Dickey en Charles Toet inspireerden op die manier vele jonge musici om zich toe te
leggen op deze vergeten instrumenten.
De groep ontleent zijn naam aan II concerto palatino della Signoria di Bologna, een ensemble van cornettisten en trombonisten
dat twee eeuwen lang furore maakte in Bologna. In de voetsporen van deze virtuozen willen de leden van het Concerto Palatino
hun instrumenten opnieuw een actieve rol laten spelen in het hedendaagse concertleven. Gezien de historische aanwezigheid van
Stadtpfeifer in de meeste Duitse, Poolse en Baltische (Hanze)steden en het gebruik van blazersensembles bij de uitvoering van
Vlaamse polyfonie in deze gebieden, lag de keuze voor deze gerenommeerde formatie als ensemble in residence voor de hand.
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Interview met artist in residence Bruce Dickey,
artistiek leider van het Concerto Palatino
Stephan Moens

Ensemble in residence is dit jaar het Concerto Palatino. Het ensemble wordt geleid door cornettospeler
Bruce Dickey en trombonist Charles Toet. Met Bruce Dickey praatten we over de geneugten van het cornettospel,
het nauwe contact met zangers en de ontdekkingen van de Hanze. U weet niet wat een cornetto of zink is? De cornetto (of zink) is een middending tussen hout en koper: het is gemaakt uit met leder omwonden hout en heeft min of
meer de vingerzetting van een blokfluit maar het mondstuk lijkt op dat van een koperblaasinstrument. Dan denk je:
hoe kwam iemand er dertig jaar geleden toe om cornetto te beginnen spelen? Niemand deed dat toen toch?
Dickey: Er waren enkele trompettisten die ook cornetto speelden, en wel alsof het trompet was: Edward Tarr, Don Smithers... Ook ik
studeerde trompet en tegelijk musicologie aan de universiteit van Indiana. Door dat laatste begon ik ook oude houtblaasinstrumenten te spelen, niet onmiddellijk cornetto maar blokfluit, schalmei, kromhoorn en zo. In de kast van onze repetitiezaal lag er ook een
cornetto. Na veel aandringen van medestudenten heb ik er dan enkele concerten op gespeeld; ik hoop dat de opnamen ervan ondertussen vernietigd zijn. Daarna ging ik blokfluit studeren in Bazel. Voor alle zekerheid nam ik ook een plastic cornetto mee. Ik dacht:
Edward Tarr is in Bazel, wie weet... Dus schreef ik ook in voor de cornettoklas, ik denk dat ik de enige student was. Door een reeks
eigenaardige toevalligheden werd het dan eerder cornetto dan blokfluit. Zo brak ik in het eerste jaar mijn pols; daardoor kon ik met
mijn pink het onderste vingergat van de blokfluit niet meer bereiken. Maar cornetto kon wel nog, want het instrument is net goed
gebogen en er is geen pinkgat. Daarna vielen alle stukken samen: mijn ervaring met blokfluit én trompet, mijn interesse voor uitvoeringspraktijk en repertoire... In 1977 was ik plots cornettist.

Wat precies trok u in het instrument aan?
Toen niets bijzonders. Niemand speelde het en er was mooie muziek voor. Als blokfluitist is dat een ontdekking: iedereen speelt blokfluit en er is niet zoveel fantastische muziek. Maar hoe beter ik cornetto begon te spelen, hoe meer ik de eigenheid van het instrument ontdekte: de directheid van de expressie, de manier waarop het reageert op een kerkakoestiek - de klank ervan draagt tot in de
gewelven en blijft toch helder -, het gemak waarmee het met de menselijke stem samenwerkt.

Vele oude bronnen zeggen inderdaad dat de cornetto het instrument is dat de menselijke stem het dichtst
benadert. Wat betekent dat precies?
Mensen van nu verstaan dat meestal gewoon als een beschrijving van de klank en het timbre van het instrument. We vergelijken
die dan met de klank van een knapenstem. Dat is zeker waar maar in die tijd had men een veel vollediger inzicht in de betekenis van
die uitspraak. Het betekende ook dat de cornetto de menselijke stem kan imiteren in haar mogelijkheden om een noot of een frase
dynamisch gestalte te geven - iets wat andere blaasinstrumenten uit die tijd niet zo gemakkelijk konden - of in haar vermogen om de
tekst heel present te articuleren. Daarenboven imiteert de cornetto heel goed het soort versieringen en ingewikkelde diminuties dat
zangers toen deden: dat is misschien wel de grootste kunst ervan. Het is niet puur een kwestie van snelheid maar het vermogen om
heel vlot te spelen in lineaire figuren - net als de menselijke stem. Het is - net als bij de stem - veel minder eenvoudig om springende
figuren te spelen.

De levenstijd van de cornetto was nochtans eerder kort.
En daar is een heel goede reden voor, en dat is niet alleen omdat de hobo of de viool de functie ervan overnamen, al was de viool
zeker een belangrijke factor. Maar veel belangrijker is het verband met het vocale karakter van de cornetto. Zolang stemmen en
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instrumenten absoluut gelijkwaardige partners waren, bloeide de cornetto. Zodra die stijl plaats ruimde voor het barokke idee van
instrumentale muziek, waarin instrumenten hun eigen materiaal spelen, werd de cornetto ouderwets. Ik denk dan aan de muziek
van Arcangelo Corelli en Antonio Vivaldi, al wat groeide uit de Bolognese school, waar je typische trompet- of vioolfiguren krijgt.
Waarschijnlijk hebben cornettospelers dat ook geprobeerd, net zoals wij nu doen, maar het voelt nooit zo natuurlijk aan.

Is die korte tijdspanne geen beperking van uw muzikale mogelijkheden?

Jazeker. Ik zou uiteraard graag 19de-eeuwse muziek spelen. En ik ben blij dat ik niet zoals vele van mijn studenten onmiddellijk tot
de cornetto ben gekomen en tijdens mijn studie gelegenheid had allerlei repertoire te spelen, ook in het orkest. Dus ja, dat is een
beperking maar anderzijds is het repertoire van het instrument zo rijk, dat je meer dan een leven nodig hebt om het te exploreren. Dit
festival is daar overigens het bewijs van.

Afgezien van de virtuoze muziek uit het begin van de 17de eeuw is het repertoire vooral religieus.

Met enkele uitzonderingen. Ten eerste kan instrumentale muziek een religieuze functie hebben maar daarom voelt ze nog niet zo aan.
Ten tweede speelde het cornetto- en trombone-ensemble niet enkel in de kerk maar ook bij andere gelegenheden - burgerlijke of hoffeestelijkheden bijvoorbeeld. En het aantal stukken met cornettopartijen in madrigaalcollecties is klein maar niet verwaarloosbaar.
Het bewijst ook dat de cornetto in die context gebruikt werd. Verder zijn er verrassend veel opera's met een of twee aria's met cornetto; sommige van die partijen zijn verbluffend moeilijk, bijvoorbeeld in ll Trionfo di Camilla van Giovanni Bononcini. Je zou denken
dat op dat ogenblik de cornetto passé is of op z'n minst de spelers versleten oudjes zijn. Maar nee, net daar vind je enkele van de moeilijkste partijen in heel het repertoire. Dat is toch wel eigenaardig, want als die speler zo goed was, wat speelde hij dan voor de rest?
Misschien generaliseren wij te veel omdat we te veel gefixeerd zijn op gedrukte collecties. Daar is de cornet-to het eerst uit verdwenen,
omdat uitgevers een instrument zodra het uit de mode is, niet meer op de titelpagina zetten. Met andere woorden: op het moment dat
de beste cornettospelers bezig zijn, zie je het instrument niet meer in gedrukte muziek maar wel nog in handschriften, zoals die opera of
oratoria. Er is bijvoorbeeld een heel interessante sinfonia uit 1744 in een soort galante stijl, van een Noors componist.

Met zo'n groot repertoire voor een ensemble van cornetto's en trombones was het een logische stap om er
een op te richten.

Ja. Dat gebeurde rond 1987, dus meer dan twintig jaar geleden. Toch heb ik het Concerto Palatino nooit gezien als een ensemble van
cornetto's en trombones. We beschouwen onszelf als een groep die al de muziek speelt die voor die instrumenten is geschreven, in
welke context ook: met zangers, met strijkinstrumenten, in andere combinaties.., met een bijzondere nadruk op muziek van minder
bekende componisten. We zoeken naar de 'kleine reuzen'. Je kunt niet overleven op Heinrich Schtz, Giovanni Gabrieli, Claudio
Monteverdi en Dietrich Buxtehude alleen. Enerzijds ben je dus gedwongen om naar 'tweederangs' componisten te gaan kijken maar
anderzijds zie je dat sommige van hun muziek van eerste rang is. In elk geval verandert het je manier om naar de 'groten' te kijken. Je
gaat hen niet meer als uniek zien maar als manifestaties van genie in een gemeenschappelijke taal.
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Waar hebt u de leden van het ensemble gevonden?
In het begin was dat niet zo eenvoudig. Ik heb Charles Toet ontmoet in 1977 of 1978. Dat was op een concert van het Holland Festival
in de Waalse Kerk in Amsterdam. Het concert werd gegeven door de Musicalische Compagney van Holger Eichhorn uit Berlijn. Hij
had mij gevraagd om tweede cornetto te spelen: hijzelf speelde eerste. Verder waren er de bas Harry Van der Kamp, het koor van
Jan Boeke, Ton Koopman op het orgel, Thomas Albert op de viool, Stephen Stubbs op de luit, Charles Toet op de trombone... Dat
was een belangrijke ontmoeting. Een jaar later vroeg Jordi Savall mij om een groep cornetto's en trombones samen te stellen om bij
Hespèrion XX te spelen. Dus belde ik naar Charles Toet, naar Jean-Pierre Canihac in Toulouse en nog enkele spelers. Met die mensen
hebben we tien jaar bij Hespèrion XX gespeeld, en in die tien jaar groeide het idee om zelf met een groep te starten. Dus gingen
Charles en ik op zoek naar mensen die op een lijn zaten met onze ideeën en plannen. Dat waren vaak onze studenten. Nu hebben we
een serieuze pool van mensen waar we uit kunnen putten. Dat is het resultaat van jarenlang werken.

Wat is de eigenheid van het ensemble?
Ik denk dat het de wil is om zo te spelen dat de balans van stemmen en instrumenten in een delicaat evenwicht is. Verder: een
subtiele, lichte frasering in het cornetto- en trombonespel, die ik bij vele andere groepen niet hoor. Het is geen 'koperblazersspel'.
Uiteraard zijn er nog andere dingen: een heel hoog technisch niveau, de kunde om te improviseren... maar de vocaliteit van het
instrument is onze sterkste troef.

Jullie hebben vaak een orgel als continuo-instrument. Maar die kleine kist orgeltjes zijn wel iets heel anders
dan wat er toen in de kerken stond.
Dat is een compromis en hoe langer hoe meer ben ik ervan overtuigd dat het geen bijzonder goed compromis is. Als je met een historisch Italiaans kerkorgel samenspeelt, word je als het ware omhuld door de zachte klank van het principaalregister. Het is veel harder
dan zo'n positieforgel en toch voelt het niet zo aan. Het zet je ook aan om in de stemming van het orgel te spelen zonder dat je daar
moet over nadenken. Dat is overigens niet enkel een kwestie van het orgel. Je speelt in dat geval op het doksaal. En vele kerken die
akoestisch een ramp zijn als je beneden aan het altaar speelt, klinken prachtig van op het doksaal. Het compromis van vandaag is de
combinatie van deze twee dingen.

Jullie spelen altijd zonder dirigent.
Dat is heel stimulerend voor de musici maar ik heb soms het gevoel dat het publiek de dirigent mist. Het mist de perceptie van een
interpretatie. Dat is namelijk een van de functies van de dirigent in het moderne concertleven: hij maakt de interpretatie niet alleen
hoorbaar maar ook zichtbaar. En sommige mensen in het publiek percipiëren de interpretatie niet als ze ze niet met hun ogen zien.

Hoe lang zal het Concerto Palatino nog leven? En hoe lang kun je cornetto blijven spelen?
Als je mij deze vraag had gesteld in 1985, dan had ik gezegd dat ik me niet kon voorstellen dat ik op mijn vijftigste nog cornetto zou
spelen. Maar ja, een mens doet voort. Daarenboven heb ik het gevoel dat ik alsmaar beter speel. Zodra dat niet meer het geval is, zal
ik moeten overwegen om iets anders te doen.
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Voor Lans Polyphoniae heeft u programma's samengesteld rond muziek in de Hanzesteden. Dat is niet meteen
jullie core business.

Ik vind dat die programma's heel goed passen bij wat het Concerto Palatino ziet als een van zijn doelstellingen: nieuwe oude muziek
zoeken. Het was heel stimulerend om voor het openingsprogramma een centrum van muzikale activiteit te zoeken waar genoeg
muziek was die geschikt was voor ons. Dat centrum hebben we gevonden in Danzig (Gclansk). Het was een belangrijke cultuur- en
handelsstad, een internationaal kruispunt van stromingen, waar musici van overal bij elkaar kwamen. Na de reformatie was het
een religieus heel diverse en tolerante stad: er is katholieke, lutherse, gereformeerde en joodse muziek. Er is polyfone muziek van
heel hoge kwaliteit in de oude stijl, er zijn Duitse Geistliche Konzerte in de stijl van Sch0tz en muziek die meer Italiaans beïnvloed
is... Dat wordt het openingsprogramma. Voor een tweede programma, met enkel instrumentale muziek, heb ik Hamburg gekozen.
Ik kende uiteraard de muziek van William Brade en de Engelse invloed in Hamburg maar ik heb ontdekt dat bepaalde tijdgenoten van Brade fascinerende muziek hebben geschreven: Johann Sommer, Johann Steffens... Van die laatste is er een heel mooie
pavane op Susanne un jour Die gestileerde dansmuziek en canzona's van Brade hebben we geplaatst tegenover werken van Mathias
Weckmann en Johann Theile: zeer expressieve, virtuoze, moeilijke muziek. Het derde programma werd samengesteld door Harry Van
der Kamp onder de titel Wein, Wrze und Weihrauch. Dat is geografisch diverser maar stilistisch eenvormiger. Het bevat polyfone
muziek uit de verschillende streken van de Hanze: Johannes Wanning, Jean de Castro en Johannes de Cleve in de echte oude stijl,
naast een aantal leerlingen van Sweelinck, waaronder Jacob Praetorius, die een modernere polyfonie schrijven. Dat doen we heel
simpel met zes zangers en zes blazers.
Wat we spelen, is dus allemaal muziek van wat je de laatste ademtocht van de Hanze zou kunnen noemen. In de periode van 1560
tot 1660 was de Hanze al niet meer echt relevant, behalve voor de stempel die ze op die steden had gedrukt. Een stad als Danzig had
nooit dezelfde welvaart en culturele diversiteit gekend zonder de activiteit van de Hanze. Een van de interessante aspecten van die
late periode is overigens de concurrentie tussen de mensen die in de Hanzesteden bleven en hen die weggingen naar Amsterdam of
Augsburg.

Bent u niet een beetje teleurgesteld dat u hier geen Italiaanse muziek kunt spelen?

Ach, weet je: Kaspar FCirster is de Carissimi van Danzig. Maar het is waar: in dat Danzig-programma was het leuk geweest om enkele
canzona's van Gabrieli te plaatsen. Dat ontbreekt namelijk in die noordelijke muziek: grootse instrumentale canzona's. De instrumentale muziek is er altijd veel bescheidener.
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HEINRICH IGNAZ BIBER

JOSQUIN DESPREZ

Messe du Christ ressuscité

Missa Pange lingua

is,a't In isti Resurgentis
TheLgIidConirre

DIETRICH BUXTEHUDE

, Issa PaInge lingua
Enst,ble agonedm
Enumble
froirrynin

GUILLAUME DE MACHAUT
Messe de Notre-Dame

Cantates sacrées

11,11.

Sacred Cantatas
KAnt.urn

Can. Cl/,
Konrad loingthind

Une collection de prestige â prix moyen !
hmGold rassemble les disques qui ont marqué l'histoire d'harmonia mundi,
conditionnés sous de très beaux digipacs dorés et agrémentés d'un appareil éditorial extrêmement soigné.
Une collection naturellement inaugurée par l'incontournable Music for a while de Purcell chanté
par le contre-ténor Alfred Deller... mais qui comprend également bien d'autres joyaux.
www.harmoniamundi.com
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Ra ndactiviteiten

INLEIDINGEN OP DE AVONDCONCERTEN
door Sofie Taes
Alamire Foundation

GRATIS
Sofie Taes verzorgt dit jaar de concertinleidingen op de avondconcerten. Ze is uitermate thuis in oude muziek en in het bijzonder ook
in de muziek van de middeleeuwen en de renaissance. Ze is de geknipte persoon om de avondconcerten van het festival te plaatsen
in een ruimer kader.
ZA 23/08/08, 19.15 uur
Nottebohmzaal, Stadsbibliotheek, Hendrik Conscienceplein
ZO 24/08/08 — ZA 30/08/08, 19.15 uur
Foyer AMUZ
ZO 31/08/08, 19.15 uur
De Roma

INTERVIEW BRUCE DICKEY
door Nicole Van Opstal
GRATIS
Zonder Bruce Dickey had de geschiedenis van de cornetto in de 20ste eeuw er ongetwijfeld anders uitgezien. Als pionier bracht hij
dit prachtige, vergeten instrument opnieuw onder de aandacht en wist hij het blazersrepertoire uit de renaissance en vroege barok
een plaats te geven op de concertpodia.
Nicole Van Opstal gaat in gesprek met Bruce Dickey en peilt naar zijn liefde voor de cornetto, het blazersrepertoire van het Concerto
Palatino en zijn zoektocht naar de overgeleverde muziek van de Hanzesteden.
ZO 24/08/08, 13.30-14.30 uur
Nicole Van Opstal praat met Bruce Dickey (voertaal Engels)
Elzenveld, Kloosterzalen
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LEZING: MUZIEK IN DE HANZESTEDEN
door Sofie Taes
i.s.m. Alamire Foundation

GRATIS
Musicologe Sofie Taes gaat dieper in op het jaarthema van het festival. De Hanze was als handelsnetwerk een succesverhaal in de
14de en 15de eeuw. De economische transacties gingen gepaard met uitwisselingen van cultuur: de belangrijke commerciële centra
kenden een bloeiend muziekleven en handelswegen fungeerden als culturele doorgeefluiken. De prachtige Vlaamse polyfonie vond
zo haar weg helemaal tot in Noord-Europa. Sofie Taes vertelt gepassioneerd over de muziekcollecties die er bewaard bleven, over de
stadsspeellieden van de Hanzesteden en de veelbetekenende vernieuwingen die leidden naar de barok.
DO 28/08/08, 10.00-11.30 uur
lezing (voertaal Nederlands)
Elzenveld, Kloosterzalen

CURSUS POLYFONIE VOOR DUMMIES
door Simon Van Damme
is.m. Universiteit Vrije Tijd Davids fonds

De muziek uit de Europese renaissance klinkt, ondanks haar grote artistieke verdienste, minder vertrouwd in de oren dan het traditionele repertoire van pakweg Bach tot Mahler. Dat heeft alles te maken met enkele essentiële punten waarop deze muziek
verschilt van latere periodes. De cursus Polyfonie voor dummies schetst de meest markante evoluties binnen de muziekgeschiedenis en maakt u vertrouwd met enkele kernbegrippen. Voor u het weet, kan u zelfs geluidsfragmenten ontleden. Docent Simon Van
Damme studeerde musicologie aan de K.U.Leuven en de Sorbonne in Parijs. Momenteel werkt hij als aspirant van het Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek — Vlaanderen aan een doctoraat over het oeuvre van Adrian Willaert. Deze zomercursus omvat eveneens concertbezoeken aan Laus Polyphoniae 2008 en een excursie naar het vernieuwde Museum Vleeshuis I Klank van de Stad.
Dl 26/08/08 — DO 28/08/08, 10.00 — 17.00 uur
Centrum Elzenveld
Vooraf inschrijven noodzakelijk: +32 (0)1631 06 70 I www.universiteitvrijetijd.be
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MUZIEKVAKANTIE VOOR KINDEREN (6-12 JAAR)
i.s.m. Musica, Impulscentrum voor Muziek

Ook kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen tijdens Laus Polyphoniae muzikaal aan de slag. Elke dag grasduinen ze in volksverhalen en
volksliederen van de Hanzesteden. Ze reizen van Antwerpen over Groningen, Odense en Danzig tot zelfs in Narwa. Ze zingen stoere
zeemansliederen en liederen in allerlei vreemde talen en gaan creatief aan de slag met beweging en dans. Op het einde van deze
week verrassen ze de festivalbezoekers met een spetterend miniconcert! Docenten zijn Rozelien Nys, Bruno Peeters en Marjolein
Elsink. Meer informatie is te verkrijgen op het Musica-secretariaat in het Centrum Elzenveld.
MA 25/08/08 — VR 29/08/08, 9.30 —16.30 uur (vrijdag tot 14.00 uur)
Stedelijke basisschool Musica, Lange Ridderstraat 48, 2000 Antwerpen
Vooraf inschrijven noodzakelijk: +32 (0)11 610 510 I www.musica.be
Toonmoment: VR 29/08/08 omstreeks 13.00 uur (na het middagconcert)
Centrum Elzenveld
GRATIS

MASTERCLASS VOOR BLAZERS: IN LIEB UND FREID
i.s.m. Musica, Impulscentrum voor Muziek

Het projectensemble van de blazersmasterclass In Lieb und Freid legt zich gedurende drie dagen toe op het Duitse meerstemmige
lied van de 16de eeuw. Wim Becu begeleidt de deelnemers op hun zoektocht naar een gepaste, instrumentale benadering van dit
repertoire. De praktijk van de traditionele stadsmuzikanten en hoftrompetters vormt hierbij het vertrekpunt. Het slotconcert van deze
masterclass kan u gratis beluisteren. Meer details vindt u vanaf p. 235.
Concert: ZO 31/08/08, omstreeks 16.30 uur (na het matineeconcert)
Elzenveld
GRATIS
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INTERNATIONAL YOUNG ARTIST'S PRESENTATION-EARLY MUSIC 2008
i.s.m. Musica, Impulscentrum voor Muziek

De International Young Artist's Presentation-Early Music vindt dit jaar al voor de zesde keer plaats in het kader van Leus Polyphoniae.
Opnieuw strijden jonge, beloftevolle ensembles voor de felbegeerde prijs van de internationale jury en die van het festivalpubliek.
Bepaalt u mee wie de publieksprijs in ontvangst mag nemen?
Naast een wedstrijd is IYAP bovenal een manier om beginnende ensembles met talent aan te moedigen en te ondersteunen op hun
weg naar een professionele carrière. Traditiegetrouw worden de finalisten twee dagen lang gecoacht door grote namen uit de oudemuziekscène. Dit jaar zijn die coaches niemand minder dan Benjamin Bagby en Katarina Livljanie, beiden actief aan de afdeling middeleeuwse muziek van de Sorbonne-universiteit in Parijs. Details over de geselecteerde ensembles en de concertprogramma's vindt u
vanaf p. 185.
Publieke coaching: DO 28/08/08, 14.00 —17.30 uur
Kapel Elzenveld
GRATIS
Publieke coaching: VR 29/08/08, 14.00 — 16.30 uur
Kapel Elzenveld
GRATIS
Presentatie: ZA 30/08/08, 10.30 —11.45 uur & 14.00— 15.30 uur
Kapel Elzenveld
Proclamatie: ZA 30/08/08, 16.00 uur
Centrum Elzenveld, Van Gesselzaal

KOORATELIERS
Is.m. Koor en Stem

Om de link tussen de amateurkunsten en de professionele wereld te versterken, organiseert het Festival van Vlaanderen-Antwerpen
workshops uitvoeringspraxis voor betere amateurkoren. Coaches Ludy Vrijdag en Jan Van Elsacker brengen de deelnemers in contact
met polyfone muziek.
ZA 23/08/08, ZO 24/08/08 & ZO 31/08/08
Repetitielokaal Antwerps Kathedraalkoor, Heilige Geeststraat 21, 2000 Antwerpen
Vooraf inschrijven noodzakelijk: +32 (0)3 237 96 431 www.koorenstem.be
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Internationaal colloquium
Muziek in Noord-Europese en Baltische Hanzesteden (ca. 1350-ca. 1650)
Alamire Foundation

In het kader van de valorisatie van musicologisch onderzoekswerk hecht de Alamire Foundation, Internationaal centrum voor de
studie van de muziek in de Lage Landen (Onderzoekseenheid Musicologie K.U.Leuven) groot belang aan de samenwerking met
festival- en concertorganisatoren, met ensembles en musici gespecialiseerd in de historische uitvoeringspraktijk. Het Festival van
Vlaanderen-Antwerpen biedt met Laus Polyphoniae steeds een schitterend polyfonieprogramma aan en is dan ook al jaren een
partner van de Alamire Foundation. Sinds 1994 werden in de marge van het festival niet minder dan vijf grote internationale
colloquia georganiseerd (1994: Orlandus Lassus and His Time; 1995: Music Printing in Antwerp and Europe in the 16th Century 1996:
Giaches de Wert (1535-1596) and His Time. Migration of Musicians to and from the Low Countries (c. 1400-1600); 2003: Philippus
de Monte (1521-1603)en 2005: Jacob Obrecht (1457/58 - 1505): The Ouincentenary Conference). De gewaardeerde steun van de
Antwerpse partners, de uitstekende accommodatie van het Elzenveld en de hoogkwalitatieve concerten die konden worden geboden
aan de internationale sprekers en deelnemers, hebben in belangrijke mate bijgedragen tot het succes van deze academische bijeenkomsten.
Ook dit jaar wordt een internationaal musicologisch colloquium gekoppeld aan Laus Polyphoniae. Tijdens deze bijeenkomst, die net
als het Festival het thema 'Muziek in de Hanzesteden' centraal stelt, zal een beeld worden geschetst van het muziekleven in de
Noord-Europese en Baltische steden die tussen de 14de en 17de eeuw deel uitmaakten van het machtige economische verbond van
de Hanze.
Er wordt gekozen voor een interdisciplinaire benadering waarbij musicologen, uitvoerders, historici en kunsthistorici zullen spreken,
denken en debatteren over topics als muzieksociologie, muziek en economie, het overgeleverde muzikale bronnenmateriaal, het
repertoire uit deze bronnen en het eventuele directe verband van deze werken met de specifieke context van de Hanze, evoluties in
het instrumentarium en belangrijke economische, stedelijke of private muziekmecenaten. In het bijzonder zal er aandacht zijn voor
de directe invloeden die dit handelsgenootschap op de muziek heeft uitgeoefend, onder meer via impulsen aan het ontstaan of de
ontwikkeling van muzikale genres, de verspreiding van muzikaal repertoire, het internationale verkeer van musici en componisten, de
ontwikkeling van het stedelijke muziekleven en van beroepsorganisaties van muzikanten. Daarnaast zal worden bestudeerd in welke
mate muziek een rol speelde binnen het dagelijkse leven in de Hanzesteden en binnen het functioneren van de Hanze (muziek op
stads- en privé-feesten, muziek vanop de stadswallen, muziek voor ceremoniële doeleinden zoals tewaterlatingen, inhuldigingen van
handelspanden of kantoren, muziek ter ere van belangrijke handelsdelegaties, muziek op de schepen van de Hanze, etc.).
Zoals het gevarieerde programma van deze festivaleditie aantoont, staat vast dat muziek en Hanze samen een boeiend traject
hebben afgelegd. Het is dan ook enigszins verwonderlijk dat deze thematiek tot nog toe zeer weinig aan bod is gekomen in internationale musicologische studies. We zijn ervan overtuigd dat het colloquium rond 'Muziek in de Hanzesteden' hiertoe een waardevolle
bijdrage zal kunnen leveren en een katalysator zal blijken voor verdere onderzoeksactiviteiten binnen dit domein.
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Wetenschappelijk comité:
Sofie Taes (Alamire Foundation vzw)
Ole Kongsted (Kongelige Bibliotek, Kopenhagen)
Hanno Brand (Hanze Studiecentrum, Groningen)
Organiserend comité:
Sofie Taes (Alamire Foundation vzw)
Bart Demuyt (Alamire Foundation vzw)
Ann Hasendonckx (Alamire Foundation vzw)
Lieve Schaubroeck (Festival van Vlaanderen Antwerpen - Laos Polyphoniae)

ZA 23/08/08 - MA 25/08/08
Elzenveld
Voor deelname aan het colloquium is inschrijven noodzakelijk.

Contact & meer informatie:
Alamire Foundation, Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen
K.U. Leuven, afdeling musicologie
Parijsstraat 72B
3000 Leuven
info@alamirefoundation.be
sofie.taes@arts.kuleuven.be
http://www.arts.kuleuven.be/alamire/
+32 (0)16 32 49 03
+32 (0)16 32 99 60

37

Festivalcafé's

Festivalcafé Elzenveld
ZO 24/08/08 — ZO 31/08/08, 11.00 — 17.00 uur
Centrum Elzenveld, Liesbeth Van Wijnzaal, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen

Foyer AMUZ
ZO 24/08/08 — ZA 30/08/08, vanaf 19.00 uur
AMUZ, Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen

Festivalgangers en muzikanten hebben steevast een trefpunt nodig. Om de inwendige mens te versterken of om gewoon wat bij te
praten. Vandaar dat u overdag ook dit jaar in het Elzenveld weer terechtkan in het festivalcafé in de mooie Zuster Van Wijnzaal, die
leidt naar de kloostertuinen. Mark Sound heeft er zich alvast geïnstalleerd met zijn interessante collectie cd's oude muziek, waaronder u vooral opnamen van de aantredende artiesten zult vinden.
Op de dagen dat een concert plaatsvindt in AMUZ kan u er 's avonds ook terecht in de foyer. U vindt er koude en warme dranken voor
en na de concerten.

SOUND
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.
ANTWERPEN

BRUSSEL

KRAAINEM

Wolstraat 6 — 2000 Antwerpen
03/233 64 03 — antwerpenemarksound.bgc.be
van di. tot zat: 10.00-13.00u & 14.00-18.30u

MM-shop Mark Sound — Opera Munt-La Monnaie
Leopoldstraat 4 — 1000 Brussel
02/219 23 41 — mm.shop@skynet.be
van di. Tot zat.: 11.30-18.00u & 13.00-18.00u
op zondag, 's avonds bij operavoorstellingen

Potaardestraat 4— 1950 Kraainem
02/731 63 62 — marksound@skynet.be
van di. tot zat: 10.00-13.00u & 14.00-18.30u
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CONCERTEN

41

42

FES
TI
VAL

— Concerto Palatino & Gesualdo Consort
Amsterdam

01

Bruce Dickey

muzikale leiding

Gesualdo Consort Amsterdam
Stephanie Petitlaurent

sopraan

Nele Gramg

sopraan

Marnix De Cat

contratenor

Terry Wey

tenor

Harry van Berne

tenor

Koen van Stade

tenor

Kees Jan de Koning

bas

Harry van der Kamp

bas & artistieke leiding

Concerto Palatino
Veronika Skuplik

viool

Bjarte Eicke

viool

Bruce Dickey

cometto & artistieke leiding

Doron David Sherwin

cometto

Simen Van Mechelen

trombone

Charles Toet

trombone & artistieke leiding

Adam Woolf

trombone

Wim Becu

trombone

Wouter Verschuren

dulciaan

Matthias MUller-Mohr

violone

Richard Sweeney

theorbe

Klaus Eichhorn

orgel

Koninkrijk
der Nederlanden
Dit festivalconcert werd mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Consulaat-Generaal der Nederlanden

ZATERDAG, 23 AUGUSTUS 2008

inleiding: 19.15 uur - Nottebohmzaal, Stadsbibliotheek Conscienceplein
concert: 20.00 uur - Sint-Carolus Borromeuskerk
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PROGRAMMA

Nikolaus Zangius (ca. 1570-ca. 1618)
Deus misereatur, á 8
Johannes Wanning (1537-1603)
Judica me, Deus
Judica me, Deus, prima pars, á 8
Emitte lucem tuam, seconda pars, â 4
Et introibo ad altare Dei, tertia pars, á 8
Andreas Hakenberger (ca. 1574-1627)
Hodie Simon Petrus, á 8
Exsultate iusti, á 6
Vulnerasti cor meum, á 12
Christoph Werner (1617/8-1650)
0 du allersssester (Geistliches Konzert)
Thomas Strutz (ca. 1621-1678)
Da Jesus an dem Kreuze stund (koraalconcert ter gelegenheid van Goede Vrijdag)
Daniel Jacobi (fl. 1637-1671)
Preise, Jerusalem, den Herren, è 13
Paul Siefert (1586-1666)
Canzon, á 8
Lobt den Herren inniglich, á 9
Crato Bdtner (1616-1679)
Ei du frommer und getreuer Knecht, á 13 (motet)
Kaspar Fiirster (1616-1673)
lesu, dulcis memoria
Sonata, â 3
Vanitas vanitatum, â 5 (dialogo)
Crato Bdtner (1616-1679)
Von Himmel hoch, è 14 (motet)
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Danzig, oude leeuw van de machtige Hanze
Geestelijke muziek uit de laatste eeuw van de Hanze, 1560-1660
Bruce Dickey

Rond het midden van de 16de eeuw beleefde de Baltische havenstad Danzig (Gdansk) een gouden periode op het vlak van de handel
en de cultuur. De aanslepende oorlog tussen de ridders van de Duitse Orde en het koninkrijk Polen, die zijn stempel had gedrukt op de
geschiedenis van de stad, was min of meer beslecht in het voordeel van de koning, waardoor Danzig toegang kreeg tot de handel met
zowel de Poolse markt als met de andere Hanzesteden. Het 16de-eeuwse Danzig was een opvallend internationale stad met een Duitse
meerderheid, maar ook met grote bewonersaantallen Polen, Joden en Nederlanders. Behalve voorspoed en rijkdom bracht de 16de eeuw
ook de Reformatie naar Danzig, wat een radicale verandering in het religieuze aanzicht van de stad teweegbracht.
Rond 1560 boekten de protestanten uiteindelijk succes in een strijd die drie decennia had bestreken en vaak moeilijk en bloedig was
gebleken. De volgende eeuw werd er een van tolerantie. De stad groeide dan ook uit tot een toevluchtsoord voor allerlei religieuze
dissidenten: Nederlandse mennonieten, Schotten, hugenoten en joden. Maar terwijl de stad het hoogtepunt van haar culturele bloei
bereikte, raakte de Hanze - die op zijn minst gedeeltelijk verantwoordelijk geacht kan worden voor haar welvaart - gevangen in een
spiraal van achteruitgang en verval. Op het einde van de 16de eeuw implodeerde de organisatie, die niet langer bij machte was het
hoofd te bieden aan de interne spanningen, de protestantse Reformatie en bovenal de concurrentie van de Nederlandse en Engelse
handelaars en de steeds frequentere invasies van het Ottomaanse Rijk.
Veel van deze culturele, demografische en historische ontwikkelingen worden gereflecteerd in de muziek van dit concertprogramma.
De componisten vormden immers een amalgaam van Nederlandse, Duitse en Poolse toondichters die het katholieke, dan wel
het Lutherse of hervormde geloof aanhingen en componeerden in uiteenlopende stijlen: van klassieke 16de-eeuwse polyfonie tot
Venetiaanse meerkorige werken, van koraalmotetten tot 'Geistlichte Konzerte' in de Noord-Duitse traditie. De kwaliteit van deze
muziek kan de vergelijking met om het even welk belangrijk Europees centrum bij het begin van de 17de eeuw doorstaan, terwijl het
muzikale palet een uitstekend beeld schetst van de diversiteit van de stadsbevolking en het product genoemd mag worden van vele
jaren van internationale contacten en handelsactiviteiten.
In de tweede helft van de 16de eeuw beschikte een groot aantal stadskerken in Danzig reeds over een bloeiende muzikale traditie. Van
de acht hoofdkerken konden er rond 1600 reeds vijf pronken met minstens twee orgels. De Sankt-Marienkerk - veruit de belangrijkste
kerk - bezat zelfs vier orgels in de eerste helft van de 16de eeuw. Deze kerk kon ook een beroep doen op een indrukwekkend muziekensemble: de Kirchenordnung uit 1614 vermeldt een kapel met veertien zangers en elf instrumentalisten. Een ander document uit het
midden van de 17de eeuw geeft een idee van de instrumenten die mogelijk werden gebruikt: een viool, twee altviolen, twee cornetti en
zes trombones. Vermeldingen van instrumenten, vooral strijkers, cornetti en trombones, vinden we in dezelfde periode ook terug in de
meeste andere kerken. De Sankt-Katharinen, waar Crato Bfltner en Christoph Werner dienden als zangmeester, beschikte over zes zangers en acht instrumentalisten. In Sankt-Johannis waren in 1626 drie professionele zangers geëngageerd, naast zeven instrumentalisten
(twee cornetti, twee trombones en drie viola da gamba's). Een inventaris uit 1686 toont een indrukwekkend instrumentarium, met schalmeien, kromhoorns, vier trombones, vier cornetti, zeven violen, drie altviolen, een viola da gamba, een basviool en twee trompetten.
Johannes Wanning werd geboren in de Nederlanden, maar trok na zijn studies en enkele dienstjaren aan de hertogelijke kapel van
KOnigsberg naar Danzig, waar hij tussen 1569 en 1599 zangmeester was aan de Sankt-Marienkerk. In deze stad componeerde hij
meer dan honderd motetten, waaronder de eerste volledige protestantse cyclus van Latijnse motetten voor het hele kerkelijke jaar.
Judica me, Deus is meteen het oudste werk op ons programma en getuigt van het hoge technische niveau van de muziekpraktijk aan
de Sankt-Marienkerk. Wanning werd tijdens zijn laatste levensjaren door ziekte geplaagd en rond 1590 moest naar een opvolger
warden uitgekeken. Nikolaus Zangius, een priesterszoon uit Woltersdorf bij Berlijn, werd aanvankelijk Wannings vervanger en uiteindelijk, in 1602, ook zijn officiële opvolger. Kort na zijn benoeming, echter, trok Zangius weg uit Danzig - vermoedelijk op de vlucht
voor de pest die in 1602 door de stad waarde. Hij zou later occasioneel terugkeren naar Danzig, maar werkte daarnaast ook in Praag,
Stettin (Szczecin) en Wenen. Zijn verzameling Harmonia votiva pro felice fate, die in 1602 in Bautzen werd gepubliceerd en waaruit
het motet op dit programma werd geput, zou ontstaan zijn in Danzig.
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Na Zangius' vertrek werd een nieuwe zangmeester gezocht en hoewel vier kandidaten in aanmerking kwamen, werd de positie
toegekend aan een katholieke luitspeler en componist: Andreas Hakenberger uit Kiislin in Pommeren. Hakenbergers aanstelling
was gezien zijn geloofsovertuiging enigszins ongewoon, want normaliter werden kandidaten zorgvuldig gescreend op hun lutherse
geloof. Wellicht spraken vooral de muzikale kwaliteiten van Hakenberger en zijn affiniteit met de Venetiaanse stijl de kerkoversten
aan omdat die een uitstekende verklanking van de welvaart van deze belangrijke handelsstad zou kunnen bieden. Hakenberger was
in Danzig aanbeland na een verblijf aan het hof van Warschau, een ware aantrekkingspool voor Italiaanse componisten, waaronder
Luca Marenzio, en een omgeving waarin de Venetiaanse meerkorige stijl goed kon gedijen. Hakenberger, die een voorkeur had voor
composities voor twee of drie koren, cultiveerde deze schrijfwijze tot in het tweede decennium van de 17de eeuw, toen de populariteit van de Venetiaanse stijl al sterk begon af te nemen. Zijn laatste jaren werden overschaduwd door een bitter conflict met Paul
Siefert, die organist van de Sankt-Marienkerk werd in 1623.
Siefert was geboren in Danzig, maar studeerde orgel en compositie bij Jan Pieterszoon Sweelinck in Amsterdam, vermoedelijk
samen met Samuel Scheidt, Melchior Schildt en Heinrich Scheidemann. Siefert had een moeilijk karakter en raakte verwikkeld in
talrijke disputen met diverse collega's; berucht is onder meer Sieferts conflict met Marco Scacchi, zangmeester aan het Poolse hof.
Siefert werd benoemd tot organist in de Sankt-Marienkerk in Danzig in 1627 maar raakte al gauw in onmin met koormeester Kaspar
Fërster de Oudere. De vijandelijkheden werden zo bits, dat de stadsraad 24 aanvragen ontving om tussenbeide te komen. Sieferts
psalm Lobt den Herren inniglich komt uit zijn tweede boek met Psalmen Davids uit 1651. Het is een vroeg voorbeeld van een concerterend koraalmotet, dat bestaat uit diverse secties waarin solo- en tutti-passages worden gealterneerd met instrumentale ritornelli
en eenvoudige solozettingen van de koraalmelodie.
De laatste zangmeester van de Sankt-Marienkerk waarvan u vanavond werk kunt beluisteren, Kaspar Fërster, had van alle Poolse
componisten de meest directe en grondige opleiding in de Italiaanse stijl genoten, en kan beschouwd worden als de belangrijkste
muzikale figuur op dit concertprogramma. Nadat hij zijn vroegste muziekonderricht van zijn vader had genoten - zelf voormalig zangmeester aan de Sankt-Marienkerk - studeerde hij compositie bij Marco Scacchi, muziekdirecteur aan het Poolse hof en was hij ook
drie jaar lang leerling van Giacomo Carissimi in Rome. Van Johann Mattheson bleef een fascinerende beschrijving van Fërsters zangerstalenten bewaard: "In het jaar 1667 kwam koormeester Fërster naar Hamburg en bezocht er onze [Christoph] Bernhard. Ze voerden een Latijns werk uit van Fërster voor alt, tenor en bas. Hij had zelf de alt, een castraat, meegebracht uit Kopenhagen. Bernhard
zong de tenorpartij en Fërster de bas, terwijl hij ook continuo speelde. Zijn stem weerklonk in de kamer als een zachte en aangename
Subbass [orgelregister], maar buiten de kamer als een trombone. Hij zong van de A boven de midden-C tot de A drie octaven lager."
Fërsters geestelijke concerti spreiden een Italiaanse flair voor kleurrijke harmonieën en vloeiende melodische contouren tentoon. De
bijbeldialogen, zoals Vanitas vanitatum, zijn duidelijk gebaseerd op Romeinse modellen en refereren opvallend aan de werken van
zijn leermeester, Carissimi.
Christoph Werner en Crato 13ëtner hebben beiden de post van zangmeester bekleed aan de Sankt-Katharinen. Het was klaarblijkelijk Bëtner die als directeur de kerk tot een belangrijk muziekinstituut wist uit te bouwen. Hij kon daarvoor een beroep doen op acht
instrumentalisten en zes zangers in vaste dienst, ongeveer de bezetting die ook in de twee geestelijke concerti op ons programma
zal worden aangewend. Hij gebruikte lutherse zettingen van Duitse teksten en vatte ze muzikaal in een snelle afwisseling van
instrumentale ritornelli, kleine sologroepen en homofone tutti's. Het geestelijke concerto in Duitse stijl was va& Bëtner onbekend
in Danzig. Deze werken - die weliswaar de gratie en expressiviteit van Fërsters composities ontberen - spreken aan door hun Duitse
directheid en soliditeit. Hiermee besluiten we dit concert met muziek uit Danzig, muziek die uitstekend past bij een welvarende
havenstad die ooit door een locale dichter "de oude leeuw van de machtige Hanze" werd genoemd.

Vertaling: Sofie Taes
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Deus misereatur
Deus misereatur nostri
et benedicat nobis,
illustret faciem suam
super nos semper,
ut nota fiat in terra via tua
in universis gentibus salus tua.
Confiteantur tibi populi Deus
confiteantur tibi populi omnes
laetentur et laudent gentes
quoniam iudicas populos
in aequitate et gentium quae
in terra sunt ductor es sempiternus.
Confiteantur tibi populi Deus
confiteantur tibi populi omnes.
Terra dedit germen suum
benedicat nobis Deus noster.
Benedicat nobis Deus
et timeant eum omnes
fines terrae.

Dat God zich over ons mag erbarmen
en ons mag zegenen,
dat hij ons voor altijd zijn aanschijn
aanschouwelijk zou maken,
opdat hij op aarde een spoor zou zijn
naar jouw weg, jouw heil voor alle volkeren.
Dat de volkeren je mogen erkennen, God,
dat alle mensen je mogen belijden,
dat ze blij mogen zijn en dat het volk
je gelukkig mag prijzen want jij beoordeelt
de mensen onpartijdig; jij bent voor altijd
leidsman voor allen die op aarde leven.
Dat de volkeren je mogen openbaren, God,
en dat alle mensen je mogen belijden.
De aarde bracht haar vruchten voort,
dat God, onze God, over ons goed mag spreken.
Dat God ons mag prijzen
en dat allen tot aan het einde van de wereld
hem mogen schromen.

Judica me, Deus
Judica me, Deus,
et discerne causam meam
de gente non sancta:
ab homine iniquo et doloso erue me.
Quia tu es, Deus, fortitudo mea;
quare me repulisti?
Et quare tristis incedo,
dum affligit me inimicus?
Emitte lucem tuam et veritatem tuam:
ipsa me deduxerunt, et adduxerunt
in montem sanctum tuum,
et in tabernacula tua.
Et introibo ad altare Dei,
ad Deum qui laetificat juventutem meam.
Confitebor tibi in cithara,
Deus, Deus meus.
Quare tristis es, anima mea
et quare conturbas me?
Spera in Deo,
quoniam adhuc confitebor
salutare vultus mei, et Deus meus.

Doe mij recht, o God,
en beslecht het pleit voor mij
tegen dit ontrouwe volk:
verlos mij van de mens die liegt en verraadt.
Gij, God, mijn toevlucht eens,
waarom verstoot Gij mij?
En waarom ga ik in de rouw
en heeft mijn vijand macht?
Zend Uw licht en Uw waarheid,
dat die mij leiden; dat zij mij brengen
tot de berg van Uw heiligheid,
en tot Uw woningen;
dat ik voor Gods altaar treed,
God, mijn geluk, mijn feest,
en U met harpspel loof,
o God, mijn God!
Wat buig je je neer, mijn ziel,
en wat ben je onrustig in mij?
Stel uw hoop op God,
want Hem zal ik nog loven,
mijn God, die mij ziet en redt.

Hodie Simon Petrus
Hodie Simon Petrus
ascendit crucis patibulum, alleluia!
Hodie clavicularius regni,

Vandaag heeft men Simon Petrus
aan het dwarshout van het kruis gebonden, alleluja!
Vandaag is de behoeder van de sleutels van het rijk
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gaudens migravit ad Christum.
Hodie Paulus Apostolus,
lumen orbis terrae, inclinato capite,
pro Christi nomine
martyrio coronatus est, alleluia!

vreugdevol naar Christus teruggekeerd.
Vandaag is de Apostel Paulus, licht van de wereld,
met gebogen hoofd,
in Christus' naam
met het martelaarschap gekroond, alleluja!

Exsultate iusti
Exsultate iusti, in Domino;
rectos decet collaudatio.
Confitemini Domino in cithara;
in psalterio decem chordarum psallite
Cantate ei canticum novum;
bene psallite ei in vociferatione.
Exsultate iusti, in Domino;
rectos decet collaudatio.
Quia rectum est verbum Domini
et omne opus eius in fide
diligit iustitiam et iudicium
misericordia Domini plena est terra.

Verheugt u, rechtvaardigen, in de Heer;
een lofprijzing siert eerlijke mensen.
Dankt God met de citer;
speelt voor hem op een luit met tien snaren.
Zingt een nieuw lied voor hem;
concerteert mooi voor hem en met luide klank.
Verheugt u, rechtvaardigen, in de Heer;
een lofprijzing siert eerlijke mensen.
Want het woord van God is juist
en elk van zijn werken is te goeder trouw
hij houdt van rechtvaardigheid en een juist oordeel
de aarde is vervuld van de barmhartigheid van de Heer.

Vulnerasti cor meum
Vulnerasti cor meum
soror mea sponsa,
vulnerasti cor meum
in uno oculorum tuorum
et in uno crine colli tui.
Quam pulchrae sunt mammae tuae
soror mea sponsa.
Pulchriora ubera tua vino
et odor unguentorum tuorum
super omnia aromata.

Je hebt mijn hart verwond,
mijn liefste, mijn bruid,
je heb mijn hart verwond
met één oogopslag van jou
en één haarvlecht in je hals.
Hoe mooi zijn je borsten,
mijn zoetste, mijn bruid.
Je boezem is heerlijker dan wijn
en de geur van je welriekende oliën
overtreft alle aromaten.

0 du allersdssester
0 du allersssester
und freundlichster Herr Jesu,
du holdseligster Herr,
was ist doch schëners und sëssers,
denn in der Finsternis
und vielfaltigen Betterkeit dieses Lebens
der gëttlichen Traurigkeit begierig zu sein
und ein seufzend Verlangen zu haben
nach der ewigen Seligkeit,
auch mit dem Gemëte dort hoffen,
da geisslich die wahren Freuden sind.

0 Gij allerzoetste
en allerliefste Heer Jezus,
Gij allerbekoorlijkste Heer,
wat is er mooier en zoeter
dan in de duisternis
en de bitterheid van dit leven alom
zich in de goddelijke droefenis te wentelen
en een smachtend verlangen te koesteren
naar de eeuwige zaligheid
en naar het gemoed dat daar heerst
en uit ware vreugdes bestaat.

Auch, wann werde ich dahin kommen,
wann werde ich doch einmal

Wanneer zal ik daar aankomen,
wanneer zal ik eindelijk
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vor deinem Angesichte erscheinen,
wann werde ich von deiner Schtinheit satt werden?
Wann wirst du mich aus diesem Finstern fhren,
dass ich lobe deinen Namen
und ferner kein Verdruss noch Leid erfahre?

voor Uw aangezicht verschijnen,
wanneer zal ik me kunnen laven aan Uw schoonheid?
Wanneer zult Gij me uit deze duisternis leiden,
zodat ik Uw naam kan loven
en niet langer in verdriet en leed hoef weg te kwijnen?

Wann werde ich hin gehen zu jenem
verwunderlichen und deinem allerschtinesten Hause,
da die Stemme der Freude und Frohlokkung
erklinget in den HUtten der Gerechten?
Wohl denen, o Herr, die in deinem Hause wohnen,
die loben dich immerdar. Sela, sela.

Wanneer zal ik de weg vinden
naar Uw wonderlijke en allermooiste huis,
waar vreugde en gejubel uit de hutten
van de rechtvaardigen weerklinken?
Gezegend zij diegenen, o Heer, die in Uw huis wonen,
die U daar eeuwig loven. Sela, sela.

Da Jesus an dem Kreuze stund
Da Jesus an dom Kreuze stund
und ihm sein Leichnam ward verwundt
so gar mit bettern Schmerzen,
die seiben Wort, die Jesus sprach,
betracht in deinem Herzen.
Zum ersten sprach er sssiglich
zu seinem Vat'r im Himmelreich
mit Kdften und mit Sinnen.
Zum andern dank der grossen Gnad,
die Gott am Schkh'r bewiesen hat,
sprach Gott gar gnMigliche.
Zum driften g'denk sein'r grossen Not,
lass dir die Wort nicht sein ein Spott.
Nun merket, was das viert Wort war:
schreit Gott mit lauter Stimme,
das menschlich Heil dt er begehrn,
der NN'l ward er empfinden.
Zum fUnften g'denk sein'r Barmherzigkeit,
die Gott am heilgen Kreuz ausschreit.
Das sechste war ein kffiftigs Wort,
das mancher SBnder auch erhtirt
aus sein'm gtittlichen Munde.
Zum sieb'nten b'fehl ich mich,
Vat'r, in deine Hand, dein heilgen Geist,
Herr, zu mir send an meinen letzten Zeiten,
wenn sich mein Seel von mir will scheid'n
und mag nicht dnger beiten.
Wer Gottes Mart'r in Ehren hat
und oft gedenkt der sieben Wort,
des will Gott eben pflegen
wohl hie auf Erdn mit seiner Gnad
und dort im ewign Leben.

Dit zijn de zeven woorden
die Jezus sprak,
toen Hij aan het kruis hing
en zijn lichaam bittere pijn doorstond;
neem ze op in je hart.
In de eerste plaats sprak hij met vereende krachten
en met grote aandacht zoete woorden
tot Zijn Vader in het hemelrijk.
In de tweede plaats sprak Hij Zijn dank uit
aan God voor de genade
die Hij de moordenaar naast Hem schonk.
In de derde plaats vroeg Hij Zijn grote nood
te gedenken en Zijn woorden niet te bespotten.
Let nu goed op wat het vierde woord was:
God zei met luide stem
dat Hij om de mensheid te redden,
aan het kruis moest worden genageld.
In de vijfde plaats vroeg Hij de barmhartigheid te
gedenken die God aan het heilige kruis heeft verkondigd.
Het zesde woord was krachtig
en riep de zondaars op
ook naar Zijn goddelijke mond te luisteren.
In de zevende plaats zei Hij:
Ik geef me over aan U, Vader,
aan Uw handen, stuur me, Heer,
Uw Heilige Geest in mijn laatste ogenblikken,
nu mijn ziel me zal verlaten en niet langer wil talmen.
Wie Gods martelaar eert
en de zeven woorden vaak gedenkt,
zal Gods bescherming kennen
hier op aarde
en daar in het eeuwige leven.
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Preise, Jerusalem, den Herren
Preise, Jerusalem, den Herren;
lobe Zien, deinen Gott!
Denn er macht fest die Riegel deiner Tore
und segnet deine Kinder drinnen.
Er schafft deinen Grenzen Frieden
und sëttigt dich mit dem besten Weizen.
Er sendet seine Rede auf Erden;
sein Wort lëuft schnell.
Er gibt Schnee wie Wolle,
er streut Reif wie Asche.
Er wirft seine SchloRen wie Bissen;
wer kann bleiben vor seinem Frost?
Er spricht, so zerschmilzt es;
er lësst seinen Wind wehen, so taut es auf.
Er zeigt Jakob sein Wort,
Israel seine Sitten und Rechte.
So tut er keinen Heiden,
noch lisst er sie wissen seine Rechte.
Halleluja!

Prijs, Jerusalem, de Heer;
loof, Zion, je God!
Want Hij grendelt je poorten goed af en houdt
Zijn hand boven je kinderen die erachter schuilen.
Hij zorgt voor vrede aan je grenzen
en voorziet je van de beste tarwe.
Hij stuurt Zijn rede naar de aarde;
Zijn woord verspreidt zich snel.
Hij schenkt zowel sneeuw als wol,
Hij strooit zowel rijp als as uit.
Hij gooit je zowel hagel als eten toe;
wie kan aan Zijn vrieskou ontsnappen?
Hij spreekt en het begint te dooien;
Hij laat de wind opsteken en het ijs smelt weg.
Hij toont Jakob Zijn woord,
Israël Zijn zeden en wetten.
Dat gunt Hij geen enkele heiden,
noch brengt Hij hem op de hoogte van Zijn wetten.
Alleluja!

Lobt den Herren inniglich
Lobt den Herren inniglich,
freundlich erzeiget er sich.

Loof de Heer innig,
Hij is goed.

Und sein grosse Gëtigkeit
wëhret bis in Ewigkeit.

En Zijn grote goedheid
duurt tot in eeuwigheid.

Lobet Gott mit grossem Schali,
er ist Gott der Gëtter all.

Loof God met groot geschal,
Hij is de God aller Goden.

Lobt den Herren allgemein,
der gross Wunder tut allein.

Loof de Heer allemaal,
Hij verricht grote wonderen.

Lobet ihn und tut ihm Ehr,
er ist aller Herren Herr.

Loof Hem en eer Hem,
Hij is de Heer der Heren.

Der den Himmel hat formiert,
kiinstlich auch sehr hoch gezien.

Hij heeft de hemel geschapen,
fraai en sierlijk.

Der da hat die Erden
weit ëber Wasser ausgebreit.
Der da hat die schënen Licht'
an dem Himmel zugericht'.

Hij heeft waar water was
voor land gezorgd.
Hij heeft de hemel
van mooi licht voorzien.

Der, dem Tage fër zusein,
shuf die Sonn' mit ihrem Schein.

Hij heeft ten behoeve van de dag
de zon met haar stralen geschapen.

Der den Mond und Sternen

Hij heeft ter verlichting van de donkere nacht
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macht vorzustehn der finstern Nacht.

de maan en de sterren geschapen.

Der die Erstling durch sein Hand
totschlug in Egyptenland.

Hij heeft in Egypte de eerstgeborenen
door Zijn hand laten doodslaan.

Lobet nun Gott allzugleich
droben in dem Himmelreich.

Loof nu allemaal samen
God in het hemelrijk.

Ei du frommer und getreuer Knecht
Ei du frommer und getreuer Knecht,
du bist über Wenigem gewesen;
ich will dich Uber viel setzen,
gehe ein zu deines Herren Freude.

Hé jij, vrome en trouwe knecht,
je bent nergens geweest;
ik zal je overal brengen,
zet je weg voort om je Heer te behagen.

lesu, dulcis memoria
lesu, duicis memoria,
dans vera cordis gaudia:
sed super mei et omnia
eius dulcis praesentia.
Nil canitur suavius,
nil auditur iucundius,
nil cogitatur dulcius,
quam lesus Dei Filius.
Nec lingua valet dicere,
nec littera exprimere:
expertus potest credere,
quid sit lesum diligere.
lesu rex admirabilis
et triumphator nobilis,
Dulcedo ineffabilis,
totus desiderabilis.

Jezus, zoete herinnering,
ware vreugde in het hart:
maar zoeter nog dan alle dingen
is zijn innemende verschijning.
Geen lieflijker lied,
geen oorstrelender geluid,
geen aangenamere gedachte,
dan Jezus, de Zoon van God.
Geen woord kan verklanken,
geen geschrift kan tot uitdrukking brengen:
een expert alleen kan begrijpen
wat het betekent om Jezus lief te hebben.
Jezus, jij wonderlijke koning
en voortreffelijke overwinnaar,
onuitwisbare lieflijkheid,
totaal onvergetelijk.

Vanitas vanitatum
Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

IJdelheid der ijdelheden en alles is ijdele schijn.

Ad januam divitis Lazarus jacebat
cupiens saturari di micis
quae cadebant de mensa eius.
Factum est autem ut ambo morerentur
et dives sepultus est in inferno
unde videt Lazarum in sinum Abraham.
Clemens discit:

Lazarus lag gebroken neer bij de poort van een rijk man.
Hij wou zich tegoed doen aan de kruimels
die van zijn tafel vielen.
Nu deed zich het feit voor dat beiden stierven
en dat de rijke in de hel terechtkwam
van waaruit hij Lazarus ontwaarde aan Abrahams boezem.
In een luide schreeuw sprak hij tot hem:

Pater Abraham miserere mei
et mitte Lazarum ut intengat
extremem digiti sui in aquam
ut refrigeret linguam mecam

Vader Abraham, heb mededogen met mij
en draag Lazarus op dat hij
het topje van zijn vinger in water doopt
om aldus mijn tong te verfrissen,
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quia crucior in hac flamma.

want ik word verteerd door het vuur.

Fili, recordare quia
recepisti bona in vita tua
et Lazarus similiter mala.
Nunc autem hic consolatur
tu vero cruciaberis in aeternum.

Mijn zoon, herinner je dat je in je leven
goede dingen hebt ontvangen
en Lazarus evenzo slechte.
Nu echter wordt hij getroost
en zal jij voorwaar voor altijd gefolterd worden.

Ob aeternitas.

Voor de eeuwigheid.

Roro ergo te pater ut mittas
eum in Domum patris mei
habeo enim quinque fratres
ut testetur illis ne et ipsi veniant
in huc locum tormentorum.

Dan vraag ik je met aandrang, vader,
dat je hem naar het Huis van mijn vader zou sturen
- ik heb namelijk vijf broers om bij hen te gaan getuigen zodat zij zelf niet
op deze plek vol kwellingen zouden terechtkomen.

Habent Moisen et prophetas
audiant illos.

Ze hebben Mozes en de profeten,
dat ze naar hén luisteren.

Non pater Abraham sed si quis
ex mortuis ierit ad eos poenitentiam agent.
Heu crucior in hac flamma.

Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden
tot bij hen zou gaan, dan zouden ze berouw tonen.
Ach, ik word hier gefolterd in het vuur.

Ob aeternitas.

Voor de eeuwigheid.

0 Mortales quid fatales
et inanes juvant cura nu l omnino
pro futura nul omnino pro futura?
Omnia ista tanquam umbra transeunt.
Vanitas vanitorum et omnia vanitas.

0 stervelingen, als door het noodlot bepaald en zonder inhoud,
waarom dragen jullie helemaal geen zorg voor de toekomst,
en hebben jullie totaal geen belangstelling voor wat zal komen?
Want alles gaat als in een schim voorbij.
Ijdelheid der ijdelheden en alles is ijdele schijn.

Von Himmel hoch
Von Himmel hoch da komm' ich her,
ich bring' euch gute neue Mgir,
der guten Whr bring' ich so viel,
davon ich sing'n und sagen will.

Uit de hemel kom ik neergedaald,
ik breng jullie goed nieuws,
goed nieuws breng ik jullie,
waarover ik tot jullie zal zingen en spreken.

Euch ist ein Kindlein heut' gebor'n
von einer Jungfrau auserkorn,
ein Kindelein, so zart und fein,
das solt eu'r Freud' und Wonne sein.

Vandaag is een kind voor jullie geboren
uit een uitverkoren maagd,
een kind, teer en fijn,
het zal jullie vreugde en geluk brengen.

Es ist der Herr Christ, unser Gott,
der will euch ffihrn aus aller Not,
er will eu'r Heiland selber sein,
von allen Snden machen rein.

Het is de Heer Christus, onze God,
Hij zal jullie uit alle nood helpen,
Hij zal jullie Heiland zijn,
jullie van alle zonden zuiveren.

Er bringt euch alle Seligkeit,
die Gott der Vater hat bereit,
dass ihr mit uns im Himmelreich

Hij brengt jullie allemaal zaligheid,
die God de Vader voor jullie heeft voorzien,
opdat jullie met ons in het hemelrijk
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sollt leben nun und ewiglich.

zullen leven nu en in de eeuwigheid.

Das lasst uns alle frëhlich sein
und mit den Hirten gehn hinein,
zu sehn, was Gott uns hat beschert,
mit seinem lieben Sohn verehrt.

Dat stemt ons allemaal vreugdevol
en laat ons in de voetsporen van de herder stappen,
om te zien wat God ons heeft beschoren,
hoe Hij ons met Zijn lieve Zoon heeft geëerd.

Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin!
Was liegt doch in dem Krippelein?
Wer ist das schëne Kindelein?
Es ist das liebe Jesulein.

Let op, mijn hart, en kijk toe!
Wat ligt er daar toch in de kribbe?
Wie is dat mooie kind?
Het is onze lieve, kleine Jezus.

Bis willekomm, du edler Gast!
Den Sënder nicht verschmëhet hast,
und kommst in Elend her zu
wie soll ich immer danken dir?

Wees welkom, Gij edele gast!
Die de zondaar niet heeft versmaad,
en door de ellende naar mij toe komt,
hoe kan ik mijn eeuwige dank voor U uitspreken?

Ach, mein herzliebes Jesulein,
mach dir ein rein, sanft Bettelein,
zu ruhen in mein's Herzens Schrein,
dass ich nimmer vergesse dein!

Ach, mijn allerliefste, kleine Jezus,
Zoek een zuiver, zacht plekje uit
om te rusten in mijn hart
zodat ik je nooit zal vergeten!

Lob, Ehr' sei Gott im hëchsten Thron,
der uns schenkt seinen ein'gen Sohn!
Des freuen sich der Engel Schar
und singen uns solch neues Jahr.

Lof en eer voor God op de hoogste troon,
die ons Zijn eigen Zoon schenkt!
De engelenscharen zijn verheugd
en zingen ons een gelukkig nieuw jaar toe.

Vertalingen: Ingrid Degraeve (Duits), Brigitte Hermans (Latijn)
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Wolfram Lattke
Martin Lattke
Frank Ozimek
Daniel Knauft
Holger Krause

tenor
tenor
bariton
bas
bas

ZONDAG, 24 AUGUSTUS 2008
concert: 9.00 uur - Kapel Elzenveld
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PROGRAMMA

Anoniem
Gaudeamus omnes
Marcin Paligon (ca. 1560-ca. 1620)
Rorate caeli (introitus)
Anoniem
Kyrie
Gloria
Gregoriaans
Dominus vobiscum (oratio)
Lectio libri Sapientiae (lectio)
Anoniem
Propter veritatem (graduale)
Alleluia. Assumpta est Maria
Congaudent angelorum (sequentia)
Gregoriaans
Gloria tibi, Domine (evangelium)
Anoniem
Credo
Assumpta est Maria in caelum (offertorium)
Gregoriaans
Subveniat Domine (secreta)
Dominus vobiscum (praefatio / sacramentum)
Anoniem
Sanctus
Gregoriaans
Pater noster
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Anoniem
Agnus Dei
Optimam partem (communio)
Gregoriaans
Dominus vobiscum (postcommunio)
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Capella rorantistarum
Een parel uit de renaissance ten noorden van de Alpen
Christoph Koop naar een artikel van Elkbieta Zwolifiska

De lovende woorden van de ondertitel verwijzen naar de herdenkingskapel van de Poolse dynastie van de Jagiellonen op de
Wawel in Krakau die tot het eind van de 16de eeuw het centrum van Polen vormde. De Poolse koning en grootvorst van Litouwen
Sigismund I, ook de Oudere (1467-1548) genoemd, kwam al op jonge leeftijd tijdens zijn verblijf bij zijn oudere broer Ladislaus aan
het Hongaarse koninklijke hof in Boeda (1492) in contact met Italiaanse architecten, schilders en musici. Toen hij in 1505 als regent
werd aangesteld, haalde hij talloze kunstenaars uit Zuid- en West-Europa naar het Poolse hof op de Wawel in Krakau. Nog voor
zijn tweede huwelijk in 1518 met Bona Sforza, de dochter van de hertog van Milaan en Aragon, in de kathedraal van Krakau vatte
Sigismund het plan op het koninklijke paleis in Italiaanse stijl te laten renoveren en een koninklijke herdenkingskapel te stichten.
In 1517 schreef hij zijn raadgever Seweryn Boner vanuit Vilnius: "Als we massa's geld uitgeven aan tijdelijke gebouwen, waarom
zouden we ons dan moeten inhouden voor een waarin we eeuwig zullen wonen?" Plannen voor een grafkapel bestonden al van de
hand van Bartolomeo Berrecci, een architect en kunstenaar uit Firenze die aan het hof van Sigismund werkzaam was. Het ontwerp
ontstond in navolging van de neoplatonische ideeën die afkomstig waren van de door Cosimo de Medici ondersteunde Platonische
Academie van Marcilio Ficino in Firenze, en die ook aan de universiteit van Krakau, opgericht in 1364, vruchtbare bodem vonden.
Vooral door middel van briefwisselingen namen behalve Filippo Calimachus en Konrad Celtes ook Nicolaus Copernicus, die zijn
studietijd in Krakau doorbracht (1491-1494), en niet het minst Prins Sigismund gefascineerd kennis van de neoplatonische ideeën.
Na de eerstesteenlegging op 19 mei 1519 werd een oudere kapel die aan Maria-Hemelvaart was gewijd, vervangen door de eerste
volwaardige grafkapel aan de kathedraal, die door de afgewogen en perfecte verhoudingen grensverleggend was. De architectonische basisvormen zijn gestoeld op geometrische voorstellingen van de vijf elementen die de ziel doorkruist op weg naar de verlossing. De sublieme kunstvaardigheid van het ontwerp bepaalde niet enkel de bouwkundige uitvoering ervan, maar ook de inrichting.
Vermoedelijk werd de nieuw opgerichte kapel ter ere van de naamheiligen van het vorstenpaar, de Heilige Sigismund en de Heilige
Barbara - Sigismunds eerste vrouw, Barbara Zapolya, overleed in 1515- met een mis ingewijd op 8 juni 1533 op Maria-Hemelvaart.
De idee van een grafkapel die dienst doet als gebedsplaats voor het zielenheil van de stichter, voltooide Sigismund in 1543 met de
stichting van de Capella Rorantistarum. De Rorantistenkapel moest volgens de stichtingsakte enkel uit "presbiteri, qui ex arte cantate et psallere sciunt cum bona et sonorosa voce" (priesters die de kunst verstaan van het zingen met goede en welluidende stem)
bestaan die in "pietatis et religionis monumentum" (genade en geloof indachtig) de opdracht hadden elke dag de mis van MariaBoodschap met het introïtus Rorate cao// te zingen (vandaar de naam van de kapel). Sigismund bepaalde: "Sigismundus Dei gratia
Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Totius Prussiae, Masoviae et dominus et haeres [...] statuimus et ordinamus, ut praepositus et
praebendarii dictae capellae pro tempore existentes Missam Rorate de Annuntiatione Beatissimae Virginis Mariae in eadem capella
cantu figurato alias na Szorth singulis diebus et perpetuis temporibus [...] decantari" (Sigismund, door de genade van God koning van
Polen, grootvorst van Litouwen, heer over Pruisen en Masovië [...] bepaalt en verordent dat de meester van de kapel, zolang ze zal
bestaan, dagelijks en voor de rest van de tijd Rorate-missen van Maria-Boodschap met polyfoon kunstgezang [...] zal laten uitvoeren).
Rorate-missen genoten in heel Polen grote bijval, kapellen werden ernaar genoemd onder andere in Wtoctawek, Gnesen, Posen en
Vilnius; die van Krakau was zonder twijfel de belangrijkste. Hoewel de zangerskapel door de koning was gesticht, viel ze onder het
kapittel van de kathedraal dat instond voor een onderkomen voor de zingende priesters (in het gebouw van het huidige kathedraalmuseum) en de votiefmissen in het 'perpetuum officium' (de ononderbroken mis) opnam. De premisse "praenobili arte italiana" (volgens
de voortreffelijke Italiaanse kunst) te zingen stond "synoniem voor een kunstrijke en ingewikkelde stijl in de kunst, die buitenlandse
voorbeelden volgde" (Zwolinska, Bologna 1987) met de bedoeling zich door een hoog muzikaal niveau van de andere colleges van de
kathedraal te onderscheiden.
Onder de leiding van praefectus Nikolaus von Posen, die al sinds het begin van de jaren 1540 met de opzet van koorboeken en statuten bezig was, werden eerst de clericus Tomasz Jadlownik en drie 'praebendarii' geëngageerd, maar het ideale aantal van negen
zangers (zoals de engelen in de koepel) werd pas na de dood van Sigismund bereikt. De kapel nam ook vervangers op die - tijdens
het regentschap van Sigismunds zoon en laatste Jagiellonenkoning Sigismund II August - in tegenspraak met de verordening van de
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stichter ("per se, et non substitutos aut submissas personas", zijzelf en geen ondergeschikte of andere personen) in de plaats van de
gewijde priesters zongen.
Het repertoire van de Fiorantistenkapel steunde liturgisch op het koorrepertoire dat in rijk versierde koorboeken was opgenomen.
De polyfonie van de Rorantisten versierde de tenor als cantus martellatus (in gelijke nootwaarden), terwijl de overige stemmen een
vrij strakke melodie volgden die meestal vierstemmig was. Dergelijke losse composities en miscycli werden tot in de 19de eeuw in
stand gehouden, zolang de kapel bestond. Onder de Rorantisten en hun kringen zijn vooraanstaande Poolse componisten te vinden
die het repertoire verrijkt hebben. Zo bevinden zich onder hen Sebastian z Felsztyn, Sebastian Ksiaiz, Krzystof Borek, Tomasz Szadek
en Wactaw von Szamotut, om er maar een paar te noemen. Naast de composities van de Rorantisten voor de gedenkfeesten in de
Sigismundkapel zijn er in het repertoire sinds het laatste kwart van de 16de eeuw mistoonzettingen en motetten van Vlaamse en
Italiaanse componisten terug te vinden die "in choro maiori" (aan het hoofdaltaar in het hoge koor) gezongen werden. Daartoe behoren de missen van Josquin Desprez, Cristóbal de Morales, Pierre Moulu en Pierre Certon, maar ook van Borek en Szadek en in de
17de en 18de eeuw onder andere Grzegorz Gorczycki. Motetten zijn in muziekdrukken van de 16de eeuw overgeleverd, zoals in de uitgaven van Nicolas Gombert, Tomás Luis de Victoria en Orlandus Lassus.
De muziek die vandaag weerklinkt, brengt een keuze uit het repertoire van de Rorantisten, dat voor het eerst aan een breed
publiek buiten de kathedraal van Krakau wordt voorgesteld. De werken volgen het verloop van de mis voor de feestdag van MariaHemelvaart waaraan de Sigismundkapel is gewijd. De anonieme mistoonzetting sluit aan bij de miscyclus van Europese componisten, de propriumgezangen laten de kenmerkende polyfonie van de Rorantisten horen. De koninklijke rang van de zangerskapel en de
sublieme uitvoering van de Sigismundkapel hadden als gevolg dat het bijbehorende ensemble van de Florantisten uitgroeide tot het
muzikale visitekaartje van de Poolse renaissance.

Vertaling: Ingrid Degraeve

Christoph Koop, 2008
Met vriendelijke toestemming van Bisschop Sochacki
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Gaudeamus omnes
Gaudeamus omnes in Domino
diem festum celebrantes
sub honore Mariae virginis;
de cuius assumptione 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.

Eructavit cor meum verbum bonum:
dico ego opera mea regi. (Ps 44, 2)

Mijn hart heeft een voortreffelijk woord gesproken:
ik zeg mijn dienst aan de koning toe. (Ps 44, 2)

Gloria Patri, et Filio
et Spiritu Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc et semper
et in saecula saeculorum.
Amen.

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

Rorate caeli
Rorate caeli desuper
et nubes pluant iustum.
Aperiatur terra
et germinet Salvatorem.
Benedixisti Domine terram tuam,
avertisti captivitatem Jacob.
Gloria Patri, et Filio
et Spiritu Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc et semper
et in saecula saeculorum.
Amen.

Dat de hemelen dauwen en de wolken
de gerechtigde als regen laten neerkomen.
De aarde opene zich
en brenge de Verlosser voort.
Heer, Gij hebt de aarde gezegend,
Gij hebt de gevangenschap
van Jacob afgewend.
Glorie aan de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu
en altijd in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Kyrie
voor de misdelen: zie p. 251

Gloria
voor de misdelen: zie p. 251

Dominus vobiscum
Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Famulorum tuorum quaesumus Domine,
delictis ignosce ut,
qui tibi placere de actibus nostris
non valemus,

De Heer zij met u.
(allen) En met uw geest.
Laten we bidden.
Wij verzoeken u Heer, schenk vergeving
voor de vergrijpen van uw dienaars,
opdat wij die niet in staat zijn
je met onze daden te behagen,
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Genitricis Fiji tui
Domini nostri intercessione salvemur.
Qui tecum vivit et regnat
in unitáte Spfritus Sancti,
Deus per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.

door de bemiddeling van de Moeder van je Zoon,
onze Heer, zouden gered worden.
Hij die met jou leeft en heerst
in eenheid met de Heilige Geest,
God in alle eeuwen der eeuwen.
(allen) Amen.

Lectio libri Sapientiae
(Eccl. 24,11-13. 15-20)
Lectio libri Sapientiae.
In omnibus requiem quaesivi,
et in haereditate Domini morabor.
Tunc praecepit,
et dixit mihi Creator omnium:
et qui creavit me,
requievit in tabernaculo meo,
et dixit mihi:
In Jacob inhabita, et in Israel haereditare,
et in electis meis mitte radices.
Et sic in Sion firmata sum,
et in civitate sanctificata similiter requievi,
et in Jerusalem potestas mea.
Et radicavi in populo honorificato,
et in parte Dei mei haereditas illius,
et in plenitudine sanctorum detentio mea.
Quasi cedrus exaltata sum in Libano,
et quasi cypresses in monte Sion.
Quasi palma exaltata sum in Cades,
et quasi plantatio rosae in Jericho.
Quasi oliva speciosa in campis,
et quasi platanus exaltata
sum juxta aquam in plateis.
Sicut cinnamomum, et balsamum aromatizans
odorem dedi:
quasi myrrha electa dedi
suavitatem odoris.
Deo Gratias.

Lezing uit het boek der Wijsheid.
In alles heb ik rust nagestreefd
en in de erfenis van de Heer zal ik vertoeven.
Dan gaf de Schepper van alle dingen
mij onderricht en sprak hij:
en hij die mij gemaakt heeft,
heeft rust gevonden in mijn houten tent,
en heeft mij als volgt toegesproken:
maak je woning in Jacob en stel je erfenis in Israël,
en leg je fundamenten in mijn keuzes.
En zo ben ik in Sion gevestigd,
en heb ik evenzo rust gevonden in de heilige stad,
en in Jeruzalem heerst mijn gezag.
En ik heb mijn roots gevonden bij een eerbaar volk,
en aan de zijde van mijn God staat diens erfenis,
en mijn thuis is in de volheid van de heiligen.
Zoals de ceder in Libanon en de cipressen
op de berg Sion, zo sta ik opgeheven.
Zoals de palm in Cades, en de rozenstruik
in Jericho, zo ben ik opgetogen.
Zoals een in het oog springende olijfboom op het veld,
of een plataan bij het water in de straten,
zo sta ik verheven.
Zoals kaneel en aromatische balsem
heb ik geur verspreid:
als uitgelezen mirre heb ik
een aantrekkelijk aroma verschaft.
God zij dank.

Propter veritatem
Propter veritatem
et mansuetudine et iustitiam,
et deducet te mirabiliter
dextera tua.
Audi filia et vide
et inclina aurem tuam,
quia concupivit rex
speciem tuam.
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Strijd voor de waarheid, de
zachtmoedigheid en de rechtvaardigheid,
en uw rechterhand zal
wonderdaden verrichten.
Luister, dochter, kijk op
en wend uw oor hierheen,
want de koning is verrukt
over uw schoonheid.
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Alleluia. Assumpta est Maria
Alleluia. Assumpta est Maria in caelum;
gaudet exercitus angelorum. Alleluia.

Alleluja. Maria is in de hemel opgenomen;
de koren van de engelen verheugen zich. Alleluja.

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

De Heer zij met u.
En met uw geest.

Congaudent angelorum
Congaudent angelorum
chori gloriosae virgini,
quae sine virili commixtione genuit
filium, qui suo mundum
cruore medicat.
Nam ipsa laetatur
quod coeli iam conspicatur principem,
in terris cui quondam sugendas
virgo mamillas praebuit.
Quam celebris angelis Maria,
lesu mater, creditur,
qui filii illius debitos se cognoscunt famulos.
Qua gloria in coelis ista virgo colitur,
quae Domino coeli praebuit hospitium
sui sanctissimi corporis.
Quam splendida polo
stella mans rutilat,
quae omnium lumen astrorum
et hominum, atque spiritum genuit.
Te, caeli regina,
haec plebecula piis concelebrat mentibus,
te cantu melodo super aethera
una cum angelis elevat.
Te libri, virgo, concinunt prophetarum,
chorus iubilat sacerdotum,
apostoli christique martyres praedicant.
Te plebes sexus sequitur utriusque,
vitam diligens virginalem,
caelicolas in castimonia aemulans.
Ecclesia ergo cuncta,
te cordibus teque carminibus venerans,
tibi suam manifestat devotionem,
precatu te supplici implorans Maria,
ut sibi auxilio circa christum dominum
esse digneris per aevum.

Vol vreugde zijn de engelenkoren
samen met de glorievolle maagd
die zonder de tussenkomst van een man
moeder werd van een zoon
die de wereld met zijn bloed genezen heeft.
Zijzelf is vol blijdschap omdat zij voortaan
de Heer van het hemelrijk aanschouwt,
aan wie zij eertijds op aarde als maagd
haar boezem te zuigen heeft geboden.
Zij, Maria, verheerlijkt door de engelen,
die wij als Jezus' moeder belijden,
wij, die ons als dienaars van haar zoon bekennen.
Met welk een glorie wordt die maagd in de hemel
vereerd, die aan de Heer van het hemelrijk
haar allerheiligste lichaam als woonst heeft
aangeboden. Hoe schitterend staat zij
als ster der zee aan het firmament te stralen,
zij, die het licht van alle sterren,
mensen en hemelingen heeft gebaard.
U, koningin van de hemel,
vereert dit volk met vroom gemoed,
u verheft het met zijn lied tot boven
het uitspansel samen met de engelen.
U, maagd, bezingen de boeken van de profeten,
bejubelt het koor van de priesters,
loven de apostelen en martelaren.
U volgen de scharen mannen en vrouwen
die een maagdelijk leven hebben verkozen
en in kuisheid de hemelingen ervaren.
Heel de Kerk tenslotte,
u verheerlijkend met hart en lied,
u betuigt zij haar toewijding,
u smeekt zij, Maria, om uw tussenkomst,
dat zij door uw hulp Christus de Heer
mag waardig zijn en blijven in eeuwigheid.

Gloria tibi, Domine
(Luc. 10, 38-42)
Gloria tibi, Domine.
In illo tempore:

Roem komt je toe, Heer.
In die tijd:
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Intravit Jesus in quoddam castellum:
et muller quaedam, Martha nomine,
excepit illum in domum suam
et huic erat soror nomine Maria
quae etiam sedens secus pedes Domini
audiebat verbum illius.
Martha autem satagebat circa frequens
ministerium quae stetit,
et ait: Domine non est tibi
curae quod soror mea reliquit
me solam ministrare?
Dic ergo illi ut me adiuvet.
Et respondens dixit liii Dominus:
Martha, Martha, sollicita es,
et turbaris erga plurima:
porro unum est necessarium.
Maria optimam partem elegit,
quae non auferetur ab ea.

ging Jezus een of ander bergdorpje binnen:
en een vrouw, Martha genaamd,
ontving hem in haar huis.
Daar was ook haar zus, Maria,
die steeds maar vlakbij de voeten van de Heer bleef zitten
en naar zijn woorden luisterde.
Martha echter sloofde zich uit bij het vele werk
dat haar te wachten stond,
en sprak: Heer, raakt het je niet
dat mijn zus me in de steek laat
en mij alleen laat bedienen?
Zeg haar derhalve dat ze me helpt.
En in zijn antwoord sprak de Heer tot haar:
Martha, Martha, jij maakt je bezorgd
en je raakt door heel wat zaken van slag:
in het vervolg is maar één ding noodzakelijk.
Maria heeft het beste deel gekozen,
wat haar niet meer ontnomen zal worden.

Laus tibi Christe.

Lof komt je toe, Christus.

Credo
voor de misdelen. zie p. 251

Assumpta est Maria in caelum
Assumpta est Maria in caelum,
gaudent angeli collaudantes
benedicunt Dominum.
Alleluia

Maria is in de hemel opgenomen,
de engelen verheugen zich
en prijzen de Heer in lofzangen.
Alleluja

Subveniat Domine
Subveniat Domine plebi
tuae Dei genetricis oratio:
quam etsi pro conditione carnis
migrasse cognoscimus,
in coelesti gloria apud
te pro nobis intercedere sentiamus.
Per Dominum nostrum Jesum Christum
filium tuum qui tecum vivit et regnat
in unitate spiritus sancti,
Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.

Heer, dat het gebed van de moeder van God
je volk ten goede mag komen:
ofschoon wij weten dat zij conform de wetmatigheid
van het vlees van dit leven is gescheiden,
dat wij mogen ondervinden dat zij in de hemelse glorie
bij jou voor ons tussenkomt.
Door onze Heer, Jezus Christus,
jouw zoon die met je leeft en heerst
in eenheid met de heilige geest,
God, door alle eeuwen der eeuwen.
Amen.

Dominus vobiscum
Dominus vobiscum.
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Et cum spiritu tuo.
Sursum corda.
R. Habemus ad Dominum.
Gratias agamus Domino Deo nostro.
R. Dignum et justum est.
Vere dignum et justum est,
aequum et salutare,
nos tibi semper, et ubique gratias agere:
Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus.
Et te beatae Mariae semper virginis collaudare,
benedicere, et praedicare.
(hee et unigenitum tuum sancti spiritus
obumbratione concepit,
et virginitatis gloria permanente,
lumen aeternum mundo effudit,
Jesum Christum Dominum nostrum.
Per quem majestatem tuam laudant Angeli,
adorant Dominationes,
tremunt potestates caeli caelorumque virtutes,
ac beata Seraphim,
socia exsultatione concelebrant.
Cum quibus et nostras voces
ut admitti jubeas deprecamur,
supplici confessione dicentes:

(allen) En met uw geest.
Verheft uw harten.
(allen) Wij zijn met ons hart dicht bij de Heer.
Laten we de Heer onze God dankzeggen.
(allen) Dat is waardig en juist.
Inderdaad, het is passend en billijk,
gunstig en voordelig
dat wij je altijd en overal dankbaar zijn:
heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God.
En dat wij jou lof toezingen, prijzen en je bekend maken,
jij zoon van de gelukzalige Maria, die voor altijd maagd is.
Zij die jou, haar enige zoon, heeft ontvangen
door overschaduwing van de Heilige Geest,
en door de blijvende roem van haar maagdelijkheid
rijkelijk het eeuwige licht in de wereld heeft verspreid,
Jezus Christus onze Heer.
Door wie de Engelen je waardigheid gelukkig prijzen,
de Heerschappijen bewonderen en sidderen
voor de bevoegdheden van de hemel en de hemelse krachten,
en je in gezamenlijk gejubel samen met
de gezegende Seraphim onder grote belangstelling vieren.
Met wie wij smeken dat jij er zou voor zorgen
dat onze stemmen gehoord worden,
en wij in gebed kunnen smeken met de woorden:

Sanctus
voor de misdelen: zie p. 251

Pater noster
Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum
fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum
da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem
sed libere nos a malo.
Amen.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
geheiligd zij Uw naam.
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel.
Geef ons heden
ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Agnus Dei
voor de misdelen: zie p. 251
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Optimam partem
Optimam partem elegit sibi Maria,
quae non auferetur ab ea in aeternum.

Maria heeft het beste deel gekozen,
het zal haar niet ontnomen worden.

Dominus vobiscum
Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Mensae coelestis participes effecti,
imploramus clementiam tuam,
Domine Deus noster ut,
qui assumptionem Dei Genetricis colimus,
a cunctis melis imminentibus,
ejus intercessione libremur.
Per Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat
in unitate Spiritus Sancti,
Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.

De Heer zij met u.
(allen) En met uw geest.
Laten we bidden
Wij, die deelgenoot gemaakt zijn aan de tafel in de hemel,
smeken je goedheid af,
Heer onze God, opdat wij,
die de ten hemelopneming van de Moeder van God vieren,
van alle mogelijke kwaad dat ons boven het hoofd hangt
door jouw tussenkomst zouden bevrijd worden.
Door onze Heer, Jezus Christus,
je Zoon, die met je leeft en heerst
in eenheid met de Heilige Geest,
God, door alle eeuwen der eeuwen.
(allen) Amen.

Vertalingen: Jan Gijsel (Latijn), Brigitte Hermans (Latijn)
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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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— La Caccia
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Patrick Denecker

muzikale leiding

Tore Denys
Patrick Denecker
Bernhard Stilz
Peter De Clercq
Liam Fennelly
Thomas Baeté
Wim Maeseele

tenor
blokfluit
blokfluit
blokfluit
viola da gamba
viola da gamba
luit

ZONDAG, 24 AUGUSTUS 2008
concert: 15.00 uur - Kapel Elzenveld
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PROGRAMMA

Melchior Kugelmann (fl. 16de eeuw)
Von anfang her, hat gottes ehr

Adrian Willaert (ca. 1490-1562)
Forma decens mores / Alles in Ehren

Heinrich Isaac (ca. 1450/5-1517)
0 weiblich art

Hans Judenknig / Paul Hofhaimer (1459-1537)
Zucht er und Lob

Paul Kugelmann (?-1580)
Zu Ktinigsperg in der werde Stadt

Ludwig Senfl
Uns4lich Schmerz

Ludwig Senfl (ca. 1486-1542/3)
Den ewigen Gott

Paul Kugelmann
Ach frewlein zart van schijiner art

Hans Kugelmann (ca. 1495-1542)
Den ewigen Gott sei Lob und Dank
Martin Wolff (?-1502 of eerder)
Ach, Unfalls Neid
Ludwig Senfl
Mag ich UngIck fit widerstahn
Hans Judenkníg (ca. 1445/50-1526)
Das erst Priamell
Rossina ain welscher dantz und nach tantz
Ain niderlendisch runden dantz
Heinrich Isaac
Der Hund
Ludwig Senfl
Tandernac
Ungnad' begehr' ich fit von ihr
Mein'n Fleiss und Meh'
Albrecht mirs schwer und gross Leid
Hans Kugelmann
In Lieb' und Freud'
Ludwig Senfl
Kunnt'ich, schOns reines wertes Weib
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De liedboekjes van Dorothea
Sofie Taes

Albrecht van Brandenburg-Ansbach (1490-1568), hertog van Pruisen, en zijn echtgenote Dorothea, zus van de Deense Koning
Christian III, figureren prominent in beide concertprogramma's van het ensemble La Caccia tijdens deze editie van Laus Polyphoniae.
Hun hertogelijke residentie in de stad Kdnigsberg kon pronken met een rijk en goed georganiseerd muziekleven. Talrijke muziekuitgaven werden aan Hertog Albrecht opgedragen, hij had als dichter van liedteksten zelf artistieke aspiraties en was een gulle mecenas
die voortdurend in contact stond met de beste musici en componisten van zijn tijd; hij kan op z'n minst een enthousiast muziekliefhebber, maar nog eerder een belangrijke schakel binnen de Oost- en Noord-Europese muziekgeschiedenis worden genoemd.
In dit middagconcert echter staat Albrechts eerste echtgenote centraal: Dorothea Oldenburg (1504-1547), hertogin van Pruisen en
prinses van Denemarken en Noorwegen. Uit haar bezit stamt een uitzonderlijke muzikale schat die via de Herzogliche Bibliothek
Wolfenbëftel, de Franse wetenschapper Frangois-Louis Perne (1772-1832) en de Belgische musicoloog Frangois-Joseph Fétis (17841871) terechtkwam en bewaard bleef in de Koninklijke Bibliotheek van België als Ms II 3843. Het is een vierkant, houten kistje met
de inscriptie "V[on] G[ottes] G[naden] Dorothea", dat vijf stemboekjes bevat. Deze stemboeken hebben nog hun originele bruinlederen band, dragen stemaanduidingen als opschrift en zijn gedecoreerd met medaillons en florale motieven. Ze bevatten een handgeschreven verzameling liederen die aan het hof in Kënigsberg (en Kopenhagen?) - en waarschijnlijk in het bijzonder door Dorothea
zelf - erg geliefd moeten zijn geweest. Het kleinood is in zeer goede staat bewaard gebleven; mogelijk werden de boekjes binnen de
huiselijke kring van de hertog en hertogin van Pruisen gebruikt om eruit te musiceren, of fungeerden ze als schatkamer: als een kluis
vol muzikale juwelen die slechts af en toe werd geopend.
De boekjes werden rond 1545 vervaardigd door Melchior Kugelmann: trompettist in de hofkapel van Kënigsberg tussen 1540 en
1548. Net als het handschrift 1872-4°, waaruit gretig werd geput voor het tweede concert van La Caccia tijdens het festival, bevatten Dorothea's boekjes een groot aantal werken die zijn opgedragen aan leden van het Deense koningshuis en het hof van Pruisen.
De composities, allemaal Duitse profane en religieuze liederen, zijn van de hand van Heinrich Isaac (0 weiblich art Der Hund),
Melchior Kugelmann (Von anfang her, hat gottes ehr), Ludwig Senfl (Mag ich Ungliick nit widerstahn, Ungnad' begehr' ich fit von
ihr, Mein'n Fleiss und Müeh Kunnt'ich, schiins reines wertes Weib), Adrian Willaert (Forma decens mores/Alles in Ehren), Thomas
Sporer, Hans Kugelmann en Thomas Stoltzer. Daarnaast bevatten de bundels acht liederen zonder toeschrijving.
Met deze collectie als uitgangspunt werd op zoek gegaan naar andere muziekbronnen die binnen dezelfde context - dus in de entourage van Dorothea en de musici uit haar hofkapel - gesitueerd kunnen worden. Een relevant en opvallend aantal concordanties leidde
al gauw naar twee andere handschriften (Kopenhagen 1872-4' en Wenen 18810) en de gedrukte bundel Etliche teutsche Lied/ei,
geistlich und weltlich uit 1558.
Jorgen Heyde, blazer aan het hof in Kënigsberg en de koninklijke hofkapellen van Denemarken en Zweden, was de samensteller van
het manuscript met siglum 1872-4° dat rond het midden van de 16de eeuw ontstond in Kopenhagen. Er zijn talrijke overeenkomsten
tussen de inhoud van deze collectie en de boekjes van Dorothea; deze vaststelling kan verklaard worden vanuit de nauwe banden die
Pruisen en Denemarken onderhielden om familiale, confessionele en politieke redenen.
Martin Wolffs Ach, Unfalls Neid, een van de composities uit Heydes verzameling, is binnen deze context zeker het vermelden waard.
De tekst van dit lied zou immers van de hand zijn van Albrecht van Brandenburg zelf en is een liefdesverklaring van de hertog aan de
bruid van zijn keuze: Dorothea.
Met vijf liederen in de verzameling van Dorothea behoort Ludwig Senfl tot de sterkst vertegenwoordigde componisten in deze collectie. Het is bekend dat Senfi, algemeen erkend als een van de beste liedcomponisten van zijn tijd, een levendige correspondentie

69

voerde met Hertog Albrecht. Albrecht zou ook enkele gedichten hebben geschreven die het tekstmateriaal leverden voor een aantal
van deze liederen.
De belangrijkste kopiist van Senfls muziek was Lukas Wagenrieder; ze hadden elkaar leren kennen aan de keizerlijke hofkapel van
Maximiliaan I, waar Senfl reeds als koorknaap en later als musicus-componist actief was. Toen Senfl in 1523 een nieuwe functie verwierf aan de hofkapel van de hertog van Beieren in München en werd ingeschakeld voor de volledige reorganisatie van het muziekleven aldaar, liet hij Wagenrieder overkomen die nu als kapelaan, zanger (alt) en kopiist werd ingeschakeld.
Een van de manuscripten waarvan Wagenrieder haast zeker als scribent kan worden geïdentificeerd, wordt vandaag bewaard in
Wenen (Österreichische Nationalbibliothek) onder het nummer 18810. Het handschrift dateert uit de periode 1524-33 en omvat vijf
stemboeken met instrumentale werken van onder meer Alexander Agricola, Paul Hofhaimer, Heinrich Isaac en Pierre de La Rue. Van
Senfl zijn hierin naast het lied Den ewigen Gott ook twee composities op een door Hertog Albrecht zelf bestelde melodie (tenor)
opgenomen: Albrecht mirs schwer und gross Leid en In Lieb' und Freud'. Laatstgenoemde compositie hoort u tijdens het concert in
een versie van Hans Kugelmann.
Componist Hans Kugelmann en Melchior Kugelmann, de samensteller van Dorothea's muziekverzameling, hadden nog een muzikale
broer: Paul Kugelmann, die vanaf 1548 actief was als trompettist aan het hof in Kiinigsberg en tussen 1549-53 en 1575-80 de functie
van eerste trompetter vervulde. Hij componeerde zelf voornamelijk Duitse liederen, die in diverse verzamelingen zijn opgenomen
(onder meer in Kopenhagen 1872-4'). Eveneens publiceerde hij in 1558 zelf de collectie Etliche teutsche Lied/ei, geistlich und weltlich met daarin 121 polyfone liederen. De bundel bevat composities van Pauls broer Hans Kugelmann, waaronder het hierboven reeds
vermelde In Lieb' und Freud' en Den ewigen Gott sei Lob und Dank. Negen liederen werden gecomponeerd door Melchior Kugelmann
en 88 werken in de verzameling, waaronder Ach frewlein zart en Zu Kbnigsperg in der werde Stadt, zijn van de samensteller zelf.
Een volledig beeld van de onderlinge (ver)banden tussen het hof in Ktinigsberg en Denemarken, de componisten en musici die er
werkzaam waren, het repertoire dat binnen dit kader circuleerde en de bronnen waarin deze werken werden opgetekend, kan binnen
het bestek van deze tekst niet warden betracht. Wat deze beknopte schets wel aantoont, is dat een dergelijk diepgaand onderzoek
een wijdvertakt, uiterst fijn kantwerk van menselijke en muzikale relaties zou blootleggen, waarbinnen Albrecht, Dorothea en hun
hofmusici een centrale positie innemen.
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0 weiblich art
0 weiblich art, hart trUbstu mein hertz,
schertz hat nimmer stat.
Drat hastu vergessen deiner wort.
Du lebst im sauss, auss ist all dein trew,
new die du mir stets thetst
durch glüb und schrifft versprechen dort.
Schrifftlich und sunst durch liebes brunst
hab verkunt meinen gruss.
So wiltus je sein gheissen die,
von der ich untrew lernen muss?

0 vrouwelijke ziel, diep bedroef je mijn hart,
voor vermaak is er geen tijd.
Al gauw had je je woord vergeten.
Je leidt een vrolijk leven, al je trouw is verdwenen,
Jij, die mij steeds opnieuw
in geloften en op papier deed zweren.
In woorden en ook nog gedreven door liefde
heb ik afscheid genomen.
Wil je ooit bekend worden als de vrouw
van wie ik leerde wat ontrouw was?

Das ist mir leyd; eid
sey mein zeug. Treug
mich nicht also! 0,
was setz ich trew zu weyben!
Wie mocht es gesein! Dein
weyblich gut hut
zu diser zeyt, seyt
mir offt het mOgen schreyben!
So sich ich wol, dein trew ist hol
und wil sein gnant von Flandern.
Het ichs dir doch bissher und noch
vil weniger traut denn andern!

Dat doet me verdriet; ik hou het
bij eden van trouw. Bedrieg
me dus niet! Och,
waarom stel ik vertrouwen in vrouwen!
Hoe zou het kunnen wezen! Jouw
vrouwelijke zachte huid
zegt op zulke momenten dat je me al
zo vaak had willen schrijven!
Zo zie ik wel dat jouw trouw hol is
en Vlaams genoemd wil worden.
Tot nog toe had ik je vertrouwd, doch nog
veel minder zal ik nu anderen vertrouwen!

Ey, freuntlichs weyb, treyb
nit lust an mir! Dir
hab ich mit fleyss leyss
gedient in trewen hulden.
Meinstu, ob ich dich
unschuldigklich zich,
so du mich nit mit
deiner gschrifft thest entschulden?
Alssdenn will ich gantz eygentlich
dein unschuld thun vermessen.
Find ich dich grecht, so sey es schlecht
und aller zorn gantz vergessen.

Hela, liefste vrouw, steek
de draak niet met mij! Jou
heb ik steeds vlijtig in stilte
vol trouwe toewijding gediend.
Denk je, dat ik jou
onschuldig zou veroordelen
als jij niet met een briefje van jou
de schuld van me weg nam?
Dan wil ik eigenlijk zelf
zien hoe onschuldig je bent.
Vind ik je oprecht, dan is mijn oordeel slecht
en laten we onze toom dan helemaal vergeten.

Zu Kbnigsperg in der werde Stadt
Zu KOnigsperg in der werde Stadt
da leydt ein schOner Garten
darinn man singt all Music hat
und thut vil kurzweyl wanen
das man auch spricht sein gleich sey nit
in Deutschen und Welschen landen.
Darumb kompt rein wer hin wil sein
so vil ewer seind verhanden.

In Ktinigsberg in de dierbare stad
daar ligt een mooie tuin
vol muziek,
wat menig passant een korte wijl doet verpozen
en over deze schoonheid zegt hij dat zij haar gelijke
noch in Duitse noch in Italiaanse landen kent.
Daarom komen tallozen hierheen die hier
willen vertoeven.

Der gart der ist von kreutern schtin

De tuin is met kruiden gesierd
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inn alle farb staffieret
mit Rosmarin grUn Engelthier weiss
Rosen hUbsch gezieret
das ich nicht mehr on als gefehr
am lustigern ort bin gsessen
on alle schew bey meiner trew
wilich mich des vermessen.

in alle prachtige kleuren
met rozemarijn groen en egelantier wit
rozen van schone sier
in nog geen vrolijker oord
ben ik ooit geweest
zonder angst en vol vertrouwen
wil ik me hier verpozen.

Noch findt man Leut
inn diser zeyt
die solchen garten hassen
und mtigen doch
inn solchen ort
mit guten gsellen prassen
nach irem gfall.
lch roemn sie all.
lch hoff es thu kein verdriessen.
Der gute gart
behelt sein art
lest im solch pölzlein schiessen.

Toch vindt men nog lui
in deze tijd
die zulke tuinen haten
en in zulke oorden
met goede lieden
ruzie maken
al naar hun goesting.
Ik bedoel met hen allen.
Ik hoop dat het niemand verdriet doet.
De mooie tuin
blijft echter ongestoord bloeien
en laat die boeven dwaas doen.

lch wolt sie auch
wens in gefiel
mit namen gerne nennen,
damit man auch inn disem spiel
ein jederen lernet kennen:
so bsorg ich eins
sonst anderst keins.
Sie mi5chten sich darvor schewen
zur andern zeyt.
Wers in denn leydt
und hetten solchs ein berewen.

Ik wou ook,
voor wie het wou,
haar met naam noemen,
zodat men in dit spel
elkaar bij naam leert kennen:
zo bezorg ik er een
en verder niets meer.
Ze mogen ervoor terugdeinzen
op een andere tijd.
Wie er dan in huishoudt,
zal het zich zwaar berouwen.

Noch hat der gart
ein fein manier.
Davon vil wer zu sagen:
umb her da laufft ein schtin refier
thut frische fischlein tragen.
Die geben mut
der gselschafft gut,
thun sie offt frttlich machen.
Man sag nun vil
gleich was man wil
der Dart ist nicht zu verlachen.

Nog steeds hangt er in de tuin
een fijne sfeer en manier van doen.
Daarover valt er nog veel te zeggen:
eromheen loopt een mooie rivier
waarin verse visjes zwemmen.
Die geven moed
aan het mooie gezelschap,
ze zorgen voor vrolijkheid.
Men moge zoveel zeggen
als men wil, met spot
krijgt men deze tuin niet kapot.

Ach, Unfalls Neid
Ach, Unfalls Neid beInglich Zeit
hab ich manch Stund geduldet.
Macht, dass du, GlUck, von mir zuruck
dich wendest unverschuldet,
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Ach, hoe lang heb ik de nijd
van het ongeluk niet menig uur geduld.
Het zorgt ervoor dat jij, het geluk,
zich van mij afwendt zonder enige schuld,
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dardurch mein Herz
leidt sehnlich Schmerz,
allein dir zu gefallen
glkklicher Stund.
Aus Herzem Grund
gwahrt ich mein Lieb ob allen.

daardoor lijdt mijn hart
smartelijke pijnen,
Alleen al opdat jij me
in deze gelukkige stonde graag zou zien.
Uit de grond van mijn hart
voel ik mijn liefde om alles.

Zeit wiederbringt,
dardurch misslingt
des Unfalls Tck mit Schmerzen.
Bleibt Mrt dein Gunst
in Liebesbrunst
gen mir in treuen Herzen,
bin ich, o Mein,
ewig der Dein.
Dieweil ich hab das Leben.
In rechter Treu;
ohn ale Reu
hab ich mich dir ergeben.

De tijd heelt wonden,
daardoor mislukt
de gemene streek van het ongeluk met veel pijn.
Blijf, leid je gunst
in het liefdevolle verlangen
naar mij met een trouw hart,
zo ben ik, o liefste,
voor eeuwig van jou.
Ondertussen heb ik het leven
in goede trouw;
zonder de geringste spijt
heb ik me aan jou gegeven.

Mich mUht kein Last,
wie dick und fast
mich Unglck hat betrUbet.
So nun dein Zier
herzliche Gier
freundlichen gen mir iebet.
In solcher Mass
ohn Abelass
magst du mich je ergetzen,
mit rechter Lieb
in steter leb
durch Freud aus Trauren setzen.

Mij vermoeit geen last,
hoe zwaar en trefzeker
het ongeluk mij ook heeft bedroefd.
Nu sieren de littekens mij met
hartelijke begeerte
en stralen ze vriendelijkheid naar mij uit.
En wel in zulke mate en
zonder aflaat
dat je me ooit zo blij zou kunnen maken,
want het leven gaat verder
en met oprechte liefde
zal uit verdriet nog vreugde komen.

Mag ich Ungldck nit widerstahn
Mag ich Ungltick nit widerstahn,
doch Hoffnung han,
es soli nit allzeit ~ren.
Mancher treibt jetzund grossen Bracht,
wird hoch geacht,
gschicht alls mit kleinen Ehren.
Wenn er die Gnad von Gott nit hat,
dass er gedkht,
was ihm entbrecht,
all Ding tuen sie verkehren.

Als ik het onheil geen weerstand kan bieden,
vind ik troost in de hoop
dat het onheil niet eeuwig duurt.
Menigeen pronkt nu met grote pracht,
wordt hoog geacht,
en eert niet het kleine.
Als hij de genade Gods niet heeft,
wat hij had gedacht
dat hem zou ontbreken,
kan ook zijn lot verkeren.

Richt, wie ich
jetz all mein Sach,
so tue ich gmach,
wart eben meiner Schanzen.
Tue nicht dergleich,

Eerlijk en oprecht, zo wil ik het,
al mijn zaken
behandel ik zo,
ik wacht mijn kansen af.
Ik doe niet
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als's mich angeh,
darbei versteh ihr Untreu ind Finanzen,
die sie stets treibn,
voll Untreu bleibn gen ihrem Herrn des Fleihn
sie wern noch messen selber tanzen.

wat ik zelf veracht;
daarbij doorzie ik hun trouwloosheid en gewoeker,
die anderen steeds drijven,
wie ontrouw is, wordt geen heer
en zal de dans niet ontspringen.

"All Ding ein Weil" ein Sprichwort ist.
Derselben Frist
ist noch guet zue erbeiten.
Geduld viel Sachen überwindt,
sie sein so gschwind,
wölln fit,
mich hülf zue Zeiten.
Darumb will ich auch allzeit
mich mit meinem Herrn,
willig und gern.
Glück zue auf meiner Seiten!

"Alles is vergankelijk", zo leert ons het spreekwoord.
Maar voor het zover is,
kan men nog wat gedaan krijgen.
Geduld overwint vele dingen,
ook al zijn ze nog zo snel.
Bestendig zijn de zaken niet,
daar helpt mij de tijd.
Daarom begeef ik me altijd
aan de zijde van mijn Heer,
van goede wil en graag.
Hij is het geluk aan mijn kant!

Ungnad' begehr' ich fit von ihr
Ungnad' begehr' ich fit von ihr,
hoff'auch, dass mir die niet werd' zuegemessen.
Was mtiglich mir, bin ich bereit;
in Lieb' und Leid ihr nimmer will vergessen.
Mein Leben lang nimm ich's,
nimm ich's zue Dank, dass sie,
die zart',
von edler art,
so freundlich ie und anderst nie bisher sich hat erzeigt,
wie ihr dann wohl anstaht.

Haar ongenade begeer ik niet,
ik hoop ook dat die mij niet te beurt valt.
Ik ben bereid al het mogelijke te doen;
in lief en leed wil ik haar nooit vergeten.
Mijn leven lang
ben ik dankbaar dat zij,
die zacht
en van edel gemoed, ooit zo vriendelijk was
en nooit zo anders als ze tot nog toe heeft getoond,
hetgeen haar zo siert.

Ehr'n reich und wed wird sie 'rkant,
ist bilich gnannt,
ein Kron' weiblicher Gete.
Ir Datum setzt allein darein,
frumb, fithlich sein,
als adlichem Gemete
beziemend ist,
wiewohl arg' List'
seind auf der Bahn,
Verdriess en hahn
ab stilcher Freud',
dass dann durch Neid
wird zuegerichtl,
als mir und meinem Haufen gschicht.

Als eervol en waardig wordt zij erkend,
men zegt dat zij rechtvaardig is,
een kroon van vrouwelijke goedheid.
Dit bewijzen alleen al haar
dienstbaarheid en haar vreugde,
zoals een edel gemoed
een gedrag is dat altijd goed staat,
hoewel erge listen
onder de mensen zijn,
die de vreugde kapot maken
en iedereen bedroeven,
zodat de nijd dan vele boosaardige dingen
kan aanrichten,
wat mij en mijn familie overkomt.

Wa Murisch Art zue Hof regiert,
gefunden wird
guet Regiment gar selten.
Der Adel dardurch wird verachft;
so ich's betracht',

Waar een boerse aard het hof bestiert,
wordt zelden
een goed bestuur aangetroffen.
Daarom wordt de adel ook veracht;
op de keper beschouwd
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muess ich des auch entgelten
in diesem Fall.
Es mncht einmal
verkehren sich,
wie wohl jetz ich
bin gschlagen aus,
ghnr nit ins Haus.
Ist Klaffers Schuld:
in ihrem Dienst trag ich Geduld.

moet ook ik het
hier ontgelden.
Het zou eens
kunnen verkeren,
hoewel ik nu
buiten gezet ben,
hoor ik in dit huis niet thuis.
Dat is de schuld van de grootspraak:
om haar te dienen heb ik geduld.

Mein'n Fleiss und Mdeh'
Mein'n Fleiss und MUeh'
ich nie hab' g'spart
und allzeit g'wart't dem Herren
mein zuem Besten sein,
mich schikken drein,
Gnad', Gunst verhofft.
Doch G'met zue Hof',
das wendt sich oft.

Mijn vlijt en moeite
heb ik nooit gespaard.
Altijd stond ik klaar om mijn Heer
naar best vermogen te dienen
Ik heb me altijd moeten schikken,
getracht heb ik
naar genade en gunsten.
Het tij keert zich vaak.

Geht hin und her,
und wer
sich kann
zuekaufen an
dem Out, der Zeit
nach Ehren streit't,
muess dannen weit.
Das tuet mir And:
mein treuer Dienst bleibt unerkannt.

Heen en weer geren,
en wie
kan,
koopt zich
op die plek, op dat moment,
na een eerlijke strijd,
maar ik moet dan weer verder.
Dat doet me verdriet:
mijn trouwe dienst blijft onbeloond.

Wen'g Dank noch Lohn
davon
ich bring'.
Man wigt mich ring
und ist mein gar
vergessen zwar.
Gross' Not und G'fahr
ich b'standen hab',
was Freud' soli ich haben darab?

Weinig dank noch loon
bracht
ik mee naar huis.
Men weegt me te licht
en achteraf is men
me snel vergeten.
De grote nood en de gevaren
die ik kende, welke vreugde
hebben ze me in godsnaam opgeleverd?

Kunnt' ich, schdns reines wertes Wed)
Kunnt' ich, schtins reines wertes Weib,
gefffllig Dienst erzeigen dir,
des freute sich mein Herz im Leib,
das dann hat sunder Lust und Gier,
zart edle Frucht, dein Ehr und Zucht zue preisen,
dir Freundschaft zue beweisen.

Kon ik jou, mooie, zuivere en waardige dame,
mijn edele diensten bewijzen,
dan was mijn hart zo vrolijk
dat het zonder lust en begeerte,
maar zacht als een edele vrucht,
er was om je eer en wilskracht te prijzen,
en om je mijn vriendschap te bewijzen.
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Dein artlich Bard zue raehmen ist.
Han dein geleichen nie erkennt.
Mit Tugend abertreffend bist
der Frauen viel, wie die genennt
in Schriften sein.
In Augen mein
dich achte
als Tag aber die Nachte.

Wie jouw schoonheid niet prijst,
heeft iemand als jou nog niet gekend.
Deugdzamer dan vele andere
vrouwen, zoals ze in de geschriften
genoemd worden, ben jij.
In mijn ogen
beschouw ik je
als de dag boven de nacht.

Auf Erd' wanscht' ich mir Freud nit mehr,
dann dass mir vvard' von dir vergunnt
nach Lust und meines Herzen Gehr.
Ein Schmankerlein an deinen Mund
war' mir ein Gnad'
und dir kein Schad'
an Ehren:
sunst wok' ich's nit begehren.

Hier op aarde wenste ik me geen groter vreugde,
dan die jij me geeft naar de lust
en het verlangen van mijn hart.
Een stralende glimlach om jouw lippen
doet me veel plezier
en beschadigt
jouw goede reputatie niet:
anders zou ik het niet willen begeren.

Forma decens mores / Alles in Ehren
Alles in Ehren.

In alle eer en deugd.

Unsijlich Schmerz
Unsaglich Schmerz empfind't mein Herz,
versehrt an allen Enden.
Ich farcht, es wall mir Ungefall
mein Freud' auf Erden wenden.
Durch Scheidens Fall,
Seufzen ohn' Zahl wird ich zu allen Stunden
bedenken das,
wie es vor was:
tuet mir mein Gmaet verwunden.

Onuitsprekelijke pijn voelt mijn hart
en verteert het aan alle zijden.
Ik vrees dat het mijn vreugde
hier op aarde in ongeluk zal keren.
Door een noodlottige scheiding
zal ik zonder ophouden zuchten,
als ik erover nadenk
hoe het vroeger was,
huilt mijn gemoed bittere tranen.

Rat' zue, Gelack,
der Sorgen Strick
nimm weg und tue verhaeten
mit Freuden die,
der ich mich nie
zue sehen an mocht' nieten,
dass ihrer Ehr'
durch Weges Fahr
beschehe kein Verletzen.
Elend bleib' ich
und niemands mich
auf Erd' ihr'r mag ergetzen.

Wat raad je me aan,
liefste geluk,
neem de strop van de zorgen weg
en voorkom
met vreugden,
die ik niet durf te zien,
dat haar eer
door het schorem van de straat
niet geschonden wordt.
Ik blijf intriest
en niemand op aarde
mag haar vrolijk maken.

Stat Leid und Klag'
wird mir kein Tag
mein Leben lang verlassen.

Het leed en het klagen
zullen mij voor de rest van mijn dagen
niet meer verlaten.
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Oft wënschen mir,
dass ich vor ihr
nie Mtt' erkennt dermassen
schën Zucht und Hrd.
Kein Sach' auf Erd'
bringt mir solichen Schmerzen.
Treulich ohn' List
bleibt sie und ist
der halb' Teil meines Herzen.

Vaak wenste ik
dat ik nooit eerder
zo'n wilskrachtige schoonheid
had leren kennen.
Niets anders op aarde
kwelt me meer.
Trouw en zonder listen
blijft ze en is ze
de andere helft van mijn hart.

Ach frewlein zart von schOner art
Ach frewlein zat von schëner art,
lieblich zu allen stunden,
dein zucht und ehr und teuschge ber
hat mein hertz uberwunden.
Es meint dich gar fër war.
Glaub mir herz lieb von herzen
dein freuntlich wort
mein hort erlindert meine schmertzen.

Ach jonkvrouw, teder en met goed karakter,
te allen tijde lief,
jouw wilskracht en eergevoel en kuis gemoed
hebben mijn hart kunnen overtuigen.
In mijn hart weet ik dat je heel oprecht bent.
Geloof me, hartendief, lief van hart,
jouw vriendelijk woord
steunt mij en verlicht mijn pijn.

Vertaling: Linguapolis
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— Cantus Cöllri

04

Konrad Junghnnel

muzikale leiding

Johanna Koslowsky
Susanne Rydén
Elisabeth Popien
Hans Jgrg Mammel
Wilfried Jochens
Wolf Matthias Friedrich
Ursula Bundies
Anette Sichelschmidt
Friederike Kremers
Volker Hagedorn
Matthias MUller
Carsten Lohff

sopraan
sopraan
alt
tenor
tenor
bas
viool
viool
altviool
altviool
violone
orgel

ZONDAG, 24 AUGUSTUS 2008

inleiding: 19.15 uur - foyer AMUZ
concert: 20.00 uur - AMUZ
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PROGRAMMA

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525/6-1594)
0 bone Jesu
Caro mea
Michael Tonsor (voor 1546-na 1606)
Tribularer, si nescirem
Elisabeth Zachariae
Videns Jacob
Andrea Gabrieli (1532/3?-1585)
Letare Jerusalem
Pater peccavi
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Ego sum panis vivus
Peccantem me quotidie
Franz Tunder (1614-1667)
Hosianna dem Sohne David
Ein feste Burg
Dietrich Buxtehude (ca. 1637-1707)
Herzlich lieb hab ich Dich, o Herr, Bux. 41
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Concordia Domi Fors Pax
Muziek uit de kerken en bibliotheken van de Hanzestad Lbeck
Sofie Taes

De Hanze vervult een hoofdrol in de geschiedenis van de stad L0beck, die ook vandaag nog met fierheid het epitheton 'Hansestadt'
draagt. Omgekeerd kan ook het belang van deze stad voor de ontwikkeling en prosperiteit van de Hanze-handelsbond nauwelijks
worden overschat: een verhaal van ondernemingszin en visie, macht en muziek.
De belangrijke rol van L9beck binnen de Hanze laat zich deels verklaren vanuit zijn gunstige ligging tussen Noord- en Oostzee, maar
dient ook te worden geduid vanuit de historiek van dit handelsverbond. De oorsprong van de Hanze, een van de meest langdurige
handelsovereenkomsten uit de geschiedenis, ligt in lokale groepen (hanses) van Duitse kooplui in het buitenland. De handelaars uit
Keulen, bijvoorbeeld, hadden reeds een verbond gesloten in de 11de eeuw. Steeds meer steden sloten zich bij deze groepering aan,
zowel uit Duitsland als uit de Lage Landen en Engeland. De steden, in wier stadsraad vaak kooplui zetelden, namen na verloop van
tijd de leiding van de Hanze over, en zo tekende zich een ontwikkeling af van koopmanshanze naar stedenhanze.
In dit proces was L0beck een leidende macht, die een voortrekkersrol speelde in de ontwikkeling van de bestaande constructie tot
een nauwere bond van steden uit Westfalen, Saksen, Pommeren en Pruisen. L9beck zou - als 'vrije' en onafhankelijke stad - zijn positie als protagonist binnen de stedenbond ('Hovet der Hense') eeuwenlang blijven behouden. Het groeide uit tot de belangrijkste en
machtigste Hanzestad en de op een na grootste stad van Duitsland. De allereerste 'Hansetag' - een 'algemene vergadering' van de
leden van de Duitse Hanze - werd overigens in L0beck gehouden. Ook latere bijeenkomsten zouden doorgaans plaatsvinden in deze
stad, die algemeen als 'Ktinigin der Hanse' werd erkend.
Sporen van voorspoed en welstand konden reeds vroeg worden aangetroffen in deze stad: ook nu nog vallen in het stadsbeeld de
talrijke burgerhuizen en kerkgebouwen uit de 13de eeuw op, kennelijk een periode van uitzonderlijke bloei voor de stad. In de 14de
eeuw werd L0beck omgord door kanalen en bekroond met een krans van torens. Op het einde van de 16de eeuw kreeg de stad
wederom een nieuwe dynamiek en een grotere welstand, toen de L0becker handelaars een groot aandeel in de oost-westhandel
konden overnemen van de Nederlanders die op dat ogenblik in een strijd tegen de Spanjaarden verwikkeld waren. Algemeen bloeide
de economie door de bevolkingstoename in Europa en kende vooral de handel in zout veel succes. Getuigen van deze hoogconjunctuur in L9beck zijn de vele renaissancegebouwen die de stad rijk is. De bevolking van L0beck zou tot in de 17de eeuw een groot
aantal rijke kooplieden en welgestelde burgers tellen - meteen een uitstekende voedingsbodem voor een rijk cultuurleven.
Er zijn concrete aanwijzingen dat Lubeck reeds vroeg een bloeiend muziekleven moet hebben gehad: zo blijkt uit archivalische
vondsten dat vanaf 1300 steeds grotere aantallen stadsmuzikanten aan het werk waren in de stad. In de tweede helft van de 14de
eeuw ontstond de noodzaak tot een betere organisatie van het stedelijke muziekleven. Zo werd in deze periode onder meer 'de
Marienbruderschaft der Musicanten und Spielleute ze St. Catharinen' in het leven geroepen, een organisatie van beroepsmuzikanten.
Prominent binnen het muzieklandschap van L9beck waren het orgel en de orgelbouw. Reeds in de 13de eeuw beschikte de Dom
over een orgel, de Marienkirche kreeg er een in de 14de eeuw en tussen 1475 en 1477 werd in de Totentanzkapelle van laatstgenoemde kerk een 'Totentanzorger gebouwd. Het orgel speelde een belangrijke rol binnen de zich ontwikkelende passiemuziek, maar
begeleidde ook de zang van de gemeenschap en zorgde voor een schitterend naspel op het einde van de kerkdienst. Een apart en
bijzonder gegeven in dit verband zijn de 'Abendmahlsfeiern', die vanaf 1594 werden opgeluisterd met muziek voor orgel, viool en luit
(waaronder de triosonates van Johann Schmeltzer) en die de basis zouden vormen voor de 'Abendmusiken' die dankzij Franz Tunder
en Dietrich Buxtehude uitgroeiden tot een luisterrijke concertreeks.
Oorspronkelijk zouden de Abendmusiken bedoeld zijn geweest als aangenaam tijdverdrijf voor handelaars en zakenmannen die
de opening van de beurs van Lubeck (die tot 1637 gesitueerd was op de nabijgelegen markt) op donderdagnamiddag afwachtten.
Het is echter eveneens mogelijk dat de rijke zakenmannen en de gilden, die de concerten ondersteunden, de door de gemeente
gefinancierde orgelrecitals in Nederland (bijvoorbeeld in Amsterdam) en Denemarken (zoals in Kopenhagen) wilden imiteren. De
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Abendmusiken waren gratis bij te wonen; gulle individuele sponsors ontvingen in ruil een gedrukt libretto en mochten de beste plaatsen innemen.
Waar aanvankelijk enkel orgelmuziek weerklonk, zouden al gauw instrumentale en vocale solisten worden ingeschakeld en later ook
een koor en orkest - waarvoor in 1669 vier extra balkons moesten worden gebouwd. Voor dit concert selecteerde Cantus Win enkele
vocaal-instrumentale composities van Tunder en Buxtehude, die perfect binnen deze context kunnen worden ingepast.
Franz Tunder genoot grote bekendheid als organist in de Marienkirche van LUbeck, maar was ook een begenadigd componist die
veertien werken voor orgel, zeventien vocale composities (alle overgeleverd in de beroemde DUben-collectie) en een sinfonia heeft
nagelaten. Zijn vocale muziek bestaat voornamelijk uit koraalzettingen op Duitse tekst. Zo componeerde Tunder drie grootschalige
zettingen met gebruik van alle koraalverzen. Vanavond kunt u een van deze werken beluisteren: Ein feste Burg, een compositie waarbij instrumentatie, stijl en textuur in elk vers anders worden ingevuld. Hosianna dom Sohne David is dan weer een geestelijk concerto op een tekst uit het Nieuwe Testament.
Dietrich Buxtehude was onder meer organist aan de Marienkirche van LUbeck. Hij bouwde Franz Tunders Abendmusik uit tot een
evenement dat de vergelijking met de vroege barokopera best kan doorstaan. Hij liet de concerten doorgaan op welbepaalde zondagen en liet er geestelijke, dramatische werken opvoeren. Buxtehude was een van de belangrijkste componisten van orgelmuziek
vóór Johann Sebastian Bach. Maar ook zijn vocale geestelijke werken en zijn composities voor instrumentaal ensemble zijn van buitengewone kwaliteit. De twee belangrijkste bronnen voor zijn werk zijn de DUben-collectie, een manuscript bestaande uit 99 vocale
werken, en de LUbeck-tabulatuur. De uitgebreide cantate Herzlich 1/eb hab ich dich, o Herrvoor vijfstemmig koor en instrumenteel
ensemble, wordt algemeen beschouwd als een van Buxtehudes beste cantates. Ze wisselt concertato-passages af met aria's en
wordt besloten met een schitterend "Amen". Het werk is gebaseerd op een populaire hymne van Martin Schalling, die nu eens sentimenteel, dan weer extatisch en poëtisch kan worden genoemd, maar bovenal aanspreekt door een uitzonderlijke schoonheid.
Het muzikale erfgoed van Hanzestad LUbeck beperkt zich niet tot prachtige instrumenten, nieuwe genres, Abendmusiken en parels uit
het oeuvre van Buxtehude en Tunder, maar moet ook in de tastbare relieken van haar rijke cultuurgeschiedenis worden gesitueerd: de
handschriften en vroege drukken die ook vandaag nog in haar archieven en bibliotheken worden bewaard.
Een blik op de bibliotheekcollecties van LUbeck toont een uitzonderlijke muzikale rijkdom, onder meer in een aantal vroege verzamelbundels. Hieronder bevindt zich werk van heel wat componisten die ook in het in Lëbeck gekopieerde handschrift Mus A 203 (a-d)
zijn vertegenwoordigd. Omdat voor dit handschrift LUbeck ondubbelzinnig als ontstaanscontext kan worden gedefinieerd, mogen we
aannemen dat het repertoire dat hierin voorkomt, als representatief voor de religieuze muziekpraktijk in de stad mag worden ingeschat - en de verzamelbundels die dezelfde werken hernemen, eveneens. Hiertoe behoren een verzameling geestelijke liederen uitgegeven door Tielman Susato (Ecclesiasticarum cantionum quinque vocum, Liber 1-11, Susato, Antwerpen, 1553), uitgaven met werk
van Orlandus Lassus (Selectiorum aliquot Cantionum sacrarum sex vocum, Berg, 1570; Sacrae Cantiones quinque vocum, NUrnberg,
Montanus & Neuber, 1562) en van Valentin Neander (Sacrae Cantiones, Wittenberg, Matthaeus Welacus, 1584).
Voor het concertprogramma van vanavond zijn echter drie andere bundels van belang: vooreerst een collectie geestelijke composities op Latijnse tekst van Andrea Gabrieli, waarvan één stemboekje van een vroege herdruk uit 1590 te bewonderen is in de
Stadtbibliothek van LUbeck (Sacrae cantiones...quinque vocum, Franciscus & haeredes Simoni Tini, Mediolani, 1590- originele
uitgave uit 1565). Andrea Gabrieli wordt doorgaans in één adem genoemd met Venetië, de stad waar hij werd geboren, leefde en
werkte, en die hij met zijn composities en muzikale activiteiten tot een prestigieus muziekcentrum wist uit te bouwen. Hij schreef
muziek in alle gebruikelijke genres, waaronder missen, madrigalen en vier- tot zestienstemmige (dubbelkorige) motetten. Enkele uitgelezen voorbeelden, de vijfstemmige werken Letare Jerusalem en Pater peccavi, zullen op dit concert worden uitgevoerd.
Ook een authentiek exemplaar van Michael Tonsors Selectae quaedam cantiones sacrae, uitgegeven in NUrnberg bij Gerlatz in 1570,
bleef in LUbeck bewaard. Deze componist-organist werd rond het midden van de 16de eeuw in Ingolstadt geboren. Hij zou werkzaam
zijn geweest als zangmeester aan het LiebfrauensmUnster in zijn geboortestad en werd uiterlijk in 1568 benoemd tot organist aan de
Sankt-Georg in DinkelsbUhl. Kerkrekeningen tonen aan dat hij betalingen ontving voor zijn diensten tot in 1607, maar over het verdere
wedervaren van Tonsor is niets bekend. Wel weten we dat hij enkel religieuze muziek heeft gecomponeerd: tal van Latijnse motetten, een mis en een Marialied op Duitse tekst. De motetten die we vanavond kunnen beluisteren, Tribularer, si nescirem, Elisabeth
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Zachariae en Videns Jacob geven blijk van een gedegen kennis van de muzikale schriftuur en een voorkeur voor rijke, gevarieerde en
naar de tekst gemodelleerde polyfonie in de stijl van Orlandus Lassus.
De vier motetten van Giovanni Pierluigi da Palestrina die dit concertprogramma sieren (0 bone Jesu, Caro mea, Ego sum panis vivus
en Peccantem me quotidie) moeten in dezelfde context worden geduid. Ze zijn geput uit het Liber Tertius....Motettorum, dat oorspronkelijk werd gepubliceerd in Venetië in 1575, maar in Lëbeck werd overgeleverd in een latere uitgave van Theodore de Witt. De
Italiaanse componist Palestrina wordt als een van de belangrijkste figuren uit de late 16de-eeuwse muziekgeschiedenis beschouwd.
Dat hij een indrukwekkend aantal missen en motetten componeerde is genoegzaam bekend, maar ook zijn madrigalen-repertoire is
erg omvangrijk.
Palestrina verzoent in zijn composities een absoluut technisch meesterschap en een aangeboren gevoel voor muziekesthetiek en
klankrijkdom met de nieuwe functionele en esthetische voorschriften waarmee het Concilie van Trente de katholieke kerkmuziek
wilde reguleren. De polyfonie van Palestrina gaat sinds eeuwen vergezeld van het epitheton 'klassiek', zijn voorbeeld en muziekstijl werden nog generaties lang nagevolgd. De werken die u vanavond kunt beluisteren moeten gesitueerd worden in Palestrina's
post-Tridentijnse periode; hierin streefde hij bewust naar rijkere sonoriteiten, meer variatie op het vlak van texturen en een grotere
diversiteit aan openingsformules. Dit resulteerde in uiterst welluidende composities, waarin de muziek opvallend sterk op de tekst is
geënt.
Een opschrift boven een van de oude stadspoorten van Lijbeck luidt: "Concordia domi fors pax" - eendracht in de stad brengt vrede
op de markten. Met het oog op de kwaliteit en verscheidenheid van de muziek die hier is ontstaan en werd teruggevonden en waarvan vanavond een mooie staalkaart wordt geboden, zou men met recht en reden kunnen stellen dat de eendracht binnen de stad - en
binnen de Hanze - niet alleen gunstige economische gevolgen heeft gehad, maar ook een bijzondere impuls en een immens geschenk
is gebleken voor haar muzikale geschiedenis.
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0 bone Jesu
0 bone Jesu,
exaudi me, et ne permittas
me separari a te;
ab hoste maligno, defende me,
in hora mortis me avoca me,
et pone me juxta te,
ut cum angelis et sanctis tuis laudem te,
Dominum salvatorem meum,
in saecula saeculorum.
Amen.

0 welwillende Jezus,
aanhoor mij, en sta niet toe
dat ik van jou gescheiden word;
bescherm mij tegen de boosaardige vijand,
leid mij af in het uur van de dood,
en hou me dicht bij jou, opdat ik je met
de engelen en met je heiligen gelukkig zou prijzen,
Heer, mijn redder,
mijn toeverlaat, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Caro mea
Caro mea vere est cibus,
et sanguis meus, vere est potus;
qui manducat hunc panem,
vivet in aeternum.

Mijn vlees is het ware voedsel,
en mijn bloed de ware drank;
wie dit brood eet,
zal leven in eeuwigheid.

Tribularer, si nescirem
Tribularer, si nescirem
misericordias tuas Domine.
Tu dixisti, nolo mortem peccatoris,
sed ut magis convertatur et vivat,
qui Cananaeum et publicanum
vocasti ad poenitentiam,
et Petrum lachrimantem
suscepisti misericors Deus.

Ik zou verloren zijn, mocht ik geen weet hebben
van jouw barmhartigheid, Heer.
Jij hebt gezegd, ik wens de zondaar niet dood, maar
veeleer dat hij zich zou bekeren en dat hij zou leven,
Jij, die de man uit Cana en de tollenaar
hebt geprikkeld tot boetedoening,
en die de wenende Petrus
hebt opgevangen, jij medevoelende God.

Elisabeth Zachariae
Elisabeth Zachariae,
magnum virum genuit,
Joannem Baptistam,
praecursorem Domini,
qui viam Domino
praeparavit in heremo.

Elisabeth van Zacharias,
gaf het leven aan een groot man,
Johannes de Doper,
de voorloper van de Heer,
die de weg voor de Heer
in de woestijn heeft voorbereid.

Videns Jacob
Videns Jacob vestimenta Joseph,
scidit vestimenta sua
cum fletu, et dixit:
fera pessima devoravit
filium meum Joseph.
Vide si tunica filii tui sit an non:
et cum vidisset pater ait:
fera pessima devoravit
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Toen Jacob de kleren van Jozef zag,
scheurde hij in tranen zijn eigen kleren
aan stukken, en zei:
een afschuwelijk wild dier heeft
mijn zoon Jozef verslonden.
Kijk of dit al dan niet het onderkleed is van je zoon:
en toen de vader het had bekeken, sprak hij:
een boosaardig wild dier heeft
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filium meum Joseph.

mijn zoon Jozef aan stukken gereten.

Letare Jerusalem
Letare Jerusalem
et conventum facite omnes
qui diligitis eam:
gaudete cum laetitia
qui in tristitia fuistis:
ut exsultetis et satiemini
ab uberibus consola.

Vermaakt u Jeruzalem
en komt tezamen met allen
die haar in het hart dragen:
weest blij in vrolijkheid,
jullie die in droefgeestigheid hebben vertoefd:
opdat jullie zouden jubelen en aan de moederborst
met troost vervuld zouden worden.

Pater peccavi
Pater peccavi
in celum et coram te.
lam non sum dignus
vocare filius tuus.
Fac me sicut unum
ex mercenariis tuis.

Vader in de hemel,
ik heb gezondigd in je bijzijn.
Ik ben niet meer waardig
je zoon genoemd te worden.
Maak me tot een
van je huurlingen.

Quanti mercenarii
in domo patris mei
abundant panibus:
ego autem, hic fame pereo.
Surgam et ibo
ad patrem meum et dicam ei:
fac me sicut unum ex mercenariis tuis

Hoeveel dagloners
hebben een overvloed aan brood
in het huis van mijn vader:
ik echter, kom hier om van de honger.
Ik zal opstaan en naar mijn vader
toegaan en hem zeggen:
maak me tot een van je dienstknechten.

Ego sum panis vivus
Ego sum panis vivus,
qui de coelo descendi:
si quis manducaverit ex hoc pane,
vivet in aeternum,
alleluia, alleluia.

Ik ben het levende brood,
dat uit de hemel is neergedaald:
als iemand van dit brood eet,
zal hij eeuwig leven,
alleluja, alleluja.

Peccantem me quotidie
Peccantem me quotidie,
et non me poenitentem,
timor mortis conturbat me,
quia inferno nulla est redemptio.
Miserere mei, Deus, et selva me.

Ik, die dagelijks zondig
en geen spijt daarover betoon,
word door de doodsangst vervuld met schrik,
want in de hel bestaat geen verlossing.
Heb medelijden, God, en red mij.

Hosianna dem Sohne David
Hosianna dem Sohne David.
Gelobet sei, der da kommt

Hosanna voor de zoon van David.
Gezegend hij die komt
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in dem Namen des Herren.
Hosianna in der Hits.

in de naam van de Heer.
Hosanna in den hoge.

Ein feste Burg
Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroffen.
Der altbOse Feind,
mit Ernst er's jetzt meint;
grog Macht und viel List
sein grausam Rstung ist,
auf Erd ist nicht seinsgleichen.

Een sterke burcht is onze God,
een goed verweer en wapen.
Hij bevrijdt ons uit alle nood
waarin wij ons bevinden.
De oude, kwade vijand
meent het in alle ernst;
veel macht en talrijke listen
zijn zijn verweer,
op aarde is geen zo slecht als hij.

Mit unsrer Macht ist nichts getan,
wir sind gar bald verloren;
es streit' fr uns der rechte Mann,
den Gott hat selbst erkoren.
Fragst du, wer der ist?
Er heigt Jesus Christ,
der Herr Zebaoth,
und ist kein andrer Gott,
das Feld muf3 er behalten.

Onze macht reikt niet ver genoeg;
wij zijn weldra verloren.
Hij strijdt echter voor ons, die rechtvaardige man,
die God voor ons heeft uitverkoren.
Vraag jij wie hij is?
Hij heet Jezus Christus,
de heer Zebaoth,
er is geen andere god;
Hij zal zijn positie handhaven.

Und wenn die Welt voll Teufel wk
und wollt uns gar verschlingen,
so frchten wir uns nicht so sehr.
Es soli uns doch gelingen.
Der Frst dieser Welt,
wie sau'r er sich stellt,
tut er uns doch nicht;
das macht, er ist gericht':
ein WOrtlein kann ihn fffllen.

En was de wereld vol van de duivel,
die ons dra verslinden wou,
zo hoeven wij niet te vrezen.
Het zal ons nu wel lukken.
De vorst in deze wereld
kan nog zo dreigend zijn,
ons zal hij niets doen,
want hij is rechtvaardig,
één woordje kan hem ten val brengen.

Das Wort sie sollen lassen stahn
und kein' Dank dazu haben;
er ist bei uns wohl auf dem Plan
mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib:
lag fahren dahin,
sie haben's kein' Gewinn,
das Reich mug uns doch bleiben.

Het woord zal hen tegenhouden
en ze zullen er niets aan te danken hebben;
Hij houdt de wacht bij ons
met Zijn geest en gaven.
Nemen ze je lichaam,
goed, eer, kind en vrouw van je af:
trek dan verder,
zij zullen er niets bij winnen,
het rijk zal in onze handen blijven.

Herzlich heb hab ich Dich, o Herr
Herzlich lieb hab ich Dich, o Herr,
ich bitt, wollst sein von mir nicht fern
mit deiner Hilf und Gnade.
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Uit het diepst van mijn hart heb ik U lief, o Heer,
ik smeek U, ga niet ver weg van me vandaan
met Uw hulp en genade.

FES
TI
VAL
Die ganze Welt nicht erfreuet mich,
nach Himmel und Erd frag ich nicht,
wenn ich dich nur, Herr, habe.
Und wenn mir gleich mein Herz zerbricht,
so bist du doch mein Zuversicht,
mein Teil und meines Herzens Trost,
der mich durch sein Blut het erlëst.
Herr Jesu Christ, mein Gott und Herr,
in Schanden laR mich nimmermehr!

De hele wereld kan me niet verheugen,
noch begeer ik hemel en aarde,
als ik, o Heer, U maar heb.
En mocht mijn hart weldra breken,
dan bent U mijn vertrouwensman,
deel van mij en mijn hart tot troost,
die me met Zijn bloed heeft verlost.
Heer Jezus Christus, mijn God en Heer,
verlos me van alle schande!

Es ist ja, Herr, dein Geschenk und Gab,
mein Leib und Seel und was ich hab
in diesem armen Leben,
damit ichs brauch zum Lobe dein,
zu Nutz und Dienst des Nkhsten mein,
wollst mir dein Gnade geben.
Behlit mich, Herr, vor falscher Lehr,
des Satans Mord und Lgen wehr,
in allem Kreuz erhalte mich
auf dag ichs trag geduldiglich.
Herr Jesu Christ, mein Herr und Gott,
trijst mir mein Seel in Todesnot!

Ja, alles, Heer, is Uw geschenk en gave,
mijn lichaam en ziel en alles wat ik heb
in dit armtierige leven,
wil ik inzetten om U te loven,
om mijn naaste nut en dienst te bewijzen,
schenk me daartoe Uw genade.
Behoed me, Heer, voor valse lering,
voor Satans moord en leugens,
help me elk kruis
geduldig te dragen.
Heer Jezus Christus, mijn Heer en God,
troost mijn ziel in doodsstrijd!

Ach Herr, lag dein' lieb Engelein
am lezten End die Seele mein
in Abrahams Schog tragen,
den Leib in seinem Schlafldrnmerlein
gar sanft ohn einig Qual und Pein
ruhn bis am jngsten Tage.
Als dann vom Tod erwecke mich,
dag meine Augen sehen dich
in aller Freud, o Gottes Sohn,
mein Heiland und mein Gnadenthron,
Herr Jesu Christ, erhtire mich.
Ich will dich preisen ewiglich.
Amen.

0 Heer, laat op het eind
een lieve engel mijn ziel
naar Abrahams schoot dragen,
mijn lichaam in een knusse slaapkamer
zacht en vrij van kwelling en pijn
rusten tot de jongste dag.
Laat me dan uit de dood worden gewekt
en mogen mijn ogen U dan zien,
in alle vreugde, o Zoon van God,
mijn Heiland en mijn troon van genade,
Heer Jezus Christus, aanhoor me,
ik zal U eeuwig prijzen.
Amen.

Vertalingen: Brigitte Hermans (Latijn), Antoon Aelbrecht (Latijn), ICTL (Latijn),
Ingrid Degraeve (Duits), Goedele Proesmans (Duits)

87

88

FES
TI
VAL

— Capella de la Torre

05

Katharina Bauml

muzikale leiding

Birgit Bahr
Katharina Mum!
Regina Sanders
Detlef Reimers
Thomas Ihienfeldt

blokfluit & pommer
schalmei & pommer
blokfluit & basdulciaan
trombone
cister & chitarrone

MAANDAG, 25 AUGUSTUS 2008
concert: 12.00 uur - Kapel Elzenveld
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PROGRAMMA

Francisco de la Torre (fl. 1483-1504)
Adoramoste Sefior

Italiaanse muziekdrukken en manuscripten
Anoniem / Ottaviano dei Petrucci (1466-1539)
Dit le Bourgignon
Josguin Desprez (ca. 1450/5-1521)
In te Domine speravi
Heinrich Isaac (ca. 1450/5-1517)
Palle palle
Anoniem
Canto
Rossino Mantovano (fl. 1505-1511)
Lirum Bilirum
Adrian Willaert (ca. 1490-1562)
Veccie letrose

Dansen uit Spaanse, Italiaanse en Duitse bronnen
Luys Milán (ca. 1500-na 1560)
Pavanne
Galliarda
Juan Ambrosio Dalza (fl. 1508)
Calata a la Spagnola
Francisco de la Torre
Danza alta
Paul Hess (?-?)& Bartholomaeus Hess (?-?)
Pavana
Gagliarda
Stadtpfeiffertanz
Saltarello
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Motetten uit de codices Annaberg en Lerma
Anoniem, uit de Annaberg codices
Gaudeamus omnes Annae Matris
Juan de Urreda 1451-ca. 1482)
Tantum ergo
Anoniem
Tiento
Francisco Guerrero (1528-1599)
Pange lingua

Spaanse cancioneros
Anoniem (Cancionero de Palacio)
Propignan de Melyor
Fabritio Caroso (ca.1527/35-na 1605)
Canarios
Anoniem (Cancionero de Palacio)
Hoy comamos y bevamos
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Gaudeamus omnes
Stadsmuzikanten en Hanze in de 16de eeuw
Katharina B.umi

Tot in de tweede helft van de 15de eeuw stonden de belangrijkste handelsroutes over de Baltische Zee en het oostelijke deel van de
Atlantische Oceaan onder toezicht van de Hanze. Ontstaan als een bond van steden die actief waren binnen de maritieme handel,
groeide de Hanze uit tot een machtige organisatie met hoofdkwartier in Lëbeck en kleinere kantoren in tal van andere steden - waaronder Brugge, Londen en Venetië. Vanuit de Hanze werden zelfs gezamenlijke militaire operaties geïnstigeerd, onder meer tegen
Denemarken in 1360-1370. Vanaf het begin van de 16de eeuw raakte de machtige handelsbond echter snel in verval. Als een van
de redenen hiervoor kan de ontdekking van het Amerikaanse continent door Christoffel Colombus in 1492 worden genoemd, die toegang verschafte tot een geheel nieuwe wereld. Al gauw werden nieuwe handelsroutes uitgezet en ontwikkeld, waardoor de NoordEuropese verbindingen aan belang inboetten. Bovendien werd de macht van de zich in snel tempo ontwikkelende West-Europese
landen nog versterkt door de 'schatten' die op het nieuwe continent verzameld konden worden. Protagonisten binnen dit verhaal
waren onder meer de Spaanse monarchen, van de Reyes Católicos tot hun kleinzoon Carlos V, maar ook Giovanni de Medici, vertegenwoordigers van politieke figuren van de Hanze zoals Jurgen Wullenwever en de toenmalige vorsten van Noord-Europa - zoals
Christian II van Denemarken en Henry VIII van Engeland.
Op dit concert hoort u muzikale evocaties van handelssteden als Venetië, Firenze, Cádiz, Breslau (Wroctaw) en Doornik in zettingen
uit de 15de en 16de eeuw. Hierbij zullen zowel geografische ontwikkelingen als veranderingen in politieke structuren onder de aandacht worden gebracht via composities met directe referenties aan belangrijke gebeurtenissen, personen en emoties.
Van oudsher hebben muzikanten met handelaars hun grote mobiliteit en interregionale reislust gemeen. Musici maakten vaak zelfs
deel uit van de bemanning van grote handelsschepen. Vooral blazers blijken in een dergelijke context te hebben gefunctioneerd, daar
de meer delicate strijkinstrumenten het maritieme klimaat moeilijker konden verdragen.
Stadswachters speelden vanaf de late middeleeuwen eveneens een belangrijke rol in de representatie van hun broodheren.
Doorgaans behoorden tot het instrumentarium van deze stadsspeellieden - zo leren ons diverse bronnen - vooral blaasinstrumenten:
schalmeien, trombones, dulcianen en cornetti. Zowel aan Europese hoven als in bloeiende handelssteden kan vanaf het einde van
de middeleeuwen een aanzienlijke toename van het belang van muziekuitvoeringen door vast benoemde instrumentalisten worden
waargenomen. Dergelijke musici in dienst van hof of stad als wachters, 'piffari' of 'ministriles', stonden niet alleen in voor het vermaken van de gasten op feestelijke gelegenheden en het zorgen voor de nodige dansmuziek, maar dienden ook kerkdiensten op te luisteren - vaak ter versterking van een zangersensemble - ter ere Gods, maar ook om de macht, opulentie en artistieke gevoeligheid van
hun werkgevers te benadrukken. De opvallende diversiteit van het repertoire van deze hof- en stadsensembles, die tot ver in de 16de
eeuw gedomineerd werden door blaasinstrumenten, zal tijdens het concert overtuigend worden geïllustreerd.
Tot de meest typische taken van dergelijke blaasensembles behoorde het spelen van dansmuziek. De drie geprogrammeerde voorbeelden uit een verzameling van de Breslauer stadsmuzikanten Paul en Bartholomaeus Hess, vinden hun oorsprong in Duitsland en
mogelijk Polen. De twee broers waren ook actief als instrumentenbouwers en voerden hun instrumenten uit tot in Leizpig en Praag.
Zij konden bogen op een wijdvertakt netwerk van contacten en konden zo dansmuziek uit alle windstreken verzamelen (behalve de
hierboven vermelde landen bevat de collectie ook werken uit onder meer Frankrijk, Engeland en Spanje). Zo ontstond hun tweedelige
anthologie (Breslau, 1555), de meest uitgebreide collectie met dansmuziek uit de 16de eeuw. Sommige dansen werden gereviseerd
of aangevuld met nieuw gecomponeerde partijen.
Een groeiende interesse van de adel en burgerij in muzikaal entertainment in het algemeen en in het actieve musiceren in het bijzonder, verklaart wellicht het toenemende belang van instrumenten als het klavecimbel en de luit. Veel muziek werd dan ook speciaal
bewerkt voor deze instrumenten voor de burgerlijke en aristocratische muziekliefhebbers. Daaronder heel wat dansen, zoals de hofdans Stadtpfeiffertanz die u op dit concert zult kunnen beluisteren.
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Naast dansmuziek en instrumentale muziek voor ceremoniële doeleinden - zoals Heinrich Isaacs Pa/Je Pelle- putte het instrumentale
repertoire ook gretig uit de eigentijdse vocale muziek. Mogelijk hield deze evolutie verband met het feit dat instrumentalisten, die
gewoonlijk zonder bladmuziek speelden, steeds vaker betrokken werden bij uitvoeringen van vocale werken die gespeeld werden uit
drukken of handschriften, om bepaalde stemmen te verdubbelen of soms zelfs geheel te vervangen. Daarenboven dienen we op te
merken dat de echt 'autonome' instrumentale muziek (los van de dansmuziek) zich slechts zeer geleidelijk ontwikkelde in de loop van
de 16de eeuw en dat de grote componisten uit die tijd haast uitsluitend vocale muziek schreven. In dit opzicht is het niet meer dan
logisch dat instrumentalisten hun meesterschap wilden tonen middels uitvoeringen van vocale muziek van de meest gerenommeerde
toondichters van hun tijd.
Voor dit programma werden dan ook diverse composities geselecteerd die oorspronkelijk geschreven zijn voor stemmen, maar teruggevonden werden in collecties duidelijk bedoeld voor gebruik door professionele blazersensembles. Het manuscript waaruit voor
deze gelegenheid werd geput, dateert vermoedelijk uit de periode 1590/5 en ontstond mogelijk aan het koninklijke hof van Spanje.
De verzameling (Lerma, Archief van San Pedro) bevat Latijnse motetten, Franse chansons en Italiaanse madrigalen en werd gebruikt
in het begin van de 17de eeuw in het Spaanse Lerma door de ministriles van Hertog Francisco Gomez de Sandoval y Rojas. U hoort
uit deze bron de volgende werken: Tantum ergo van Juan de Urreda en Pange lingua van Francisco Guerrero.
Ook de zogenaamde Annaberg koorboeken, die eveneens muziek leverden voor dit programma, vormen een interessante bron.
Afkomstig uit het Erz-gebergte in Duitsland en gekopieerd in de hofkringen van Frederik de Wijze van Saksen, die in contact stond
met Keizer Maximiliaan I, bevat de verzameling meer dan duizend pagina's geestelijke muziek van componisten uit heel Europa. Het
is dan ook gerechtvaardigd deze collectie als een goed voorbeeld van de toenmalige 'Europese muziek' te betitelen. Met betrekking
tot de ontwikkeling van de instrumentale muziek in Duitsland, is het overigens belangrijk op te merken dat de Leipziger stadsmuzikanten blijken te hebben bijgedragen tot de speciale erediensten die werden gehouden bij de dedicatie van de Annaberg kathedraal
in 1519.
Naast composities uit de hierboven vermelde bronnen omvat het concertprogramma ook werken van Josquin Desprez, Adrian
Willaert en anonieme stukken uit beroemde Spaanse collecties, zoals het Cancionero de Palacio. Zoals de 'ah capella'-praktijk uit
die tijd het wil, zal Capella de la Torre een dwarsdoorsnede bieden van de instrumentale muziek uit deze periode, en dit op blaasinstrumenten gemodelleerd naar authentieke, originele modellen, ondersteund door de luit. Hun authentieke benadering brengt de
luisteraar meteen terug naar de renaissance, alsof u in levenden lijve een koninklijke trouwpartij of de officiële inhuldiging van een
nieuw koopvaardijschip bijwoont!

Vertaling: Sofie Taes
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NEW RENAULT KOLEOS.
4X4 OUTSIDE, RENAULT INSIDE.

www.renault.be

NIEUWE RENAULT KOLEOS. Deze 4x4 Crossover van Renault voelt zich riet
zo goed thuis in de stad als op de snelweg en offroad. Met zijn door Nissan ontwikkelde
4WD-aandrijving kan hij een stevig parcours aan. Het is een echte 4x4 die zijn verleidelijke vormgeving perfect weet te combineren met het comfort waar Renault bekend om
staat. U rijdt al in een Koleos 2.5 16V 170 pk 2WD vanaf € 23.900*.

RENAULT

* Lanceringsprijs BTWi voorbehouden aan particulieren voor een nieuwe Koleos Dynamique 2.5 16V 170 pk 2WD, geldig tot 31/08/08. Afgebeeld model: Koleos Dynamique Plus 2.0dCi 150 pk 2WD. Catalogusprijs: € 30.450 ETTWi. Benzine: gemiddeld verbruik (1/100 km) van 9,6. CO, uitstoot (g/km) van 230. Diesel: gemiddeld
verbruik (1/100 km) van 7,2 tot 7,4. CO3-uitstoot (g/km) van 191 tot 197. Milieuinformatie IK.B. 19.03.2004] op www.renault.be. Geef voorrang aan veiligheid.

RENAULT ANTWERPEN
Tunnelplaats 5 - 2000 ANTWERPEN
Tel.: 03/205.99.00
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— Weser-Renaissance Bremen

J6

Manfred Cordes

dirigent

Maria Skiba
Anna Jobrant Dalds
Alex Potter
Hermann Oswald
Harry van Berne
Dominik Wbrner
Frithjof Smith
Simen Van Mechelen
Cas Gevers
Birgit Bahr
Katharina Heutjer
Juliana Laake
Frauke Hess
Thomas Ihlenfeldt
Beate R011ecke

sopraan
sopraan
contratenor
tenor
tenor
bas
cornetto
trombone
trombone
dulciaan
viool
viola da gamba
viola da gamba
chitarrone
orgel

MAANDAG, 25 AUGUSTUS 2008
inleiding: 19.115 uur - foyer AMUZ
concert: 20.00 uur - AMUZ
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PROGRAMMA

Philipp Dulichius (1562-1631)

Dorische groep
Guaerite primum, á 7
Benedic, anima mea, á 8
Christus humiliavit, á 8

Phrygische groep
Anni nostri sicut aranea, á 5
Ecce quomodo moritur iustus, á 7
lustorum animae, á 7

Lydische groep
Nolite sollociti esse, á 5
Magister, licetne censum, á 5
Ecce, quam bonum, á 8

Mixolydische groep
Lobet den Herren, alle Heiden, á 6
Deus noster refugium, á 7
Cantate Domino, á 8

Eolische groep
Beatus homo, á 7
Dixit lesus discipulis suis, á 5
Beati qui habitant, á 8

Ionische groep
In demo patris mei, á 7
Gaudens gaudebo in Domino, á 7
Lobet und preiset den Herren, á 8
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Philipp Dulichius: een Lassus uit Pommeren
Ofried von Steuber

Zo'n 250 jaar lag de nalatenschap van de componist Philipp Dulichius in archieven en naslagwerken onder het stof bedolven, vooraleer enkele wetenschappers rond 1890 hun aandacht op dit culturele erfgoed vestigden'. Zelfs in de 20ste eeuw kreeg dit oeuvre
geen volwaardige plaats toegewezen in het muziekleven, ondanks de nieuwe delen uit de reeks DenkmWer Deutscher Tonkunst
(Monumenten van de Duitse toonkunst) die over Dulichius verschenen. Ook de evangelische kerkmuziek die gewonnen was voor
wegbereiders als Johann Walter of Lucas Osiander en voor grootmeesters als Michael Praetorius, Heinrich Sch6tz, Johann Hermann
Schein, Samuel Scheidt of Johann Cruger, nam geen notie van deze grote kunstenaar. Daarvoor bestaan verschillende redenen.
Ten eerste steunen alle werken van Dulichius op een structuur van vijf, zes, zeven of acht stemmen. De 'klassieke' vierstemmige
koorbezetting, die de evangelische kerkmuziek in de sporen van de 19de-eeuwse opgang van de lekenkoren tot op vandaag bepaalt,
is in geen van zijn werken terug te vinden. Bovendien domineert het Latijn: slechts een tiende van zijn 232 motetten heeft Dulichius
van een Duitse tekst voorzien. Ook met bewerkingen van het evangelische kerklied ('het evangelische koraal"), waar bijvoorbeeld
Michael Praetorius het grootste deel van zijn composities aan wijdde, liet de meester uit Stettin (Szczecin) zich maar zelden in (hij
gebruikte maar zes van dergelijke melodieën). Tot zo ver onze poging om te verklaren waarom Dulichius in de (kerkelijke) muziekpraktijk tot op vandaag zo goed als geen rol speelt. Zijn tijdgenoten wisten zijn werk beter te waarderen, zoals duidelijk blijkt uit de verspreiding over heel Europa van originele drukken en talrijke afschriften van vooral zijn werken voor dubbelkoor.
Op 19 december 1562 werd Philipp als zoon van de lakenkoopman, gemeenteraadslid en burgemeester Caspar Deulich in de SanktJacobikerk in Chemnitz gedoopt. Zijn eerste muziekleraar aan de Latijnse school was Andreas Gotthardz uit Schweidnitz, die deeltijds
cantor aan de Sankt-Jacobikerk was en rond dezelfde tijd met de oudste zus van Philipp trouwde. Over zijn verdere muzikale opleiding is
er niets bekend. "Philippus Deulich Chemniciensis" staat wel in 1579 in Leipzig en in 1580 in Wittenberg ingeschreven als universiteitsstudent Ook zijn oudere broer Caspar, die later rector van de Latijnse school zou worden, studeerde aan beide universiteiten. Over de
vakken die hij er volgde, bestaan geen aanwijzingen. Het valt niet te bewijzen dat hij zijn muzikale opleiding in Italië heeft genoten, wat
sommige auteurs op basis van stilistische vergelijkingen beweren. Ondanks alle onzekerheid staat vast dat Dulichius een hoog opleidingsniveau bereikte. Dat blijkt behalve uit zijn composities ook uit talrijke schriftelijke getuigenissen, zoals de begeleidende teksten bij de drukken van zijn werk in uitmuntende Latijnse stijl en het herhaald beklemtonen van het hoge aanzien dat hij tijdens zijn ambtsperiode genoot.
Nauwelijks vijfentwintig jaar oud werd hij in 1587 door Hertog Johann Friedrich van Pommeren als cantor aan de Mariakerk en aan
het Vorstelijke Pedagogium in Stettin aangesteld. Er werd vaak verwezen naar losse werken of hele bundels' die hij in de loop van
zijn 43 ambtsjaren schreef voor godsdienstig gebruik of voor speciale gelegenheden:
1589 Cantiones quinque senis vocibus
1590 Philomusicis omnibus [..] octonarum vocum
1593 Harmoniae aliquot septenis vocibus
1593 Sex cantiones sacrae quinis vocibus
1598 Fasciculus novus [..1quinarum vocum
1599
Novum opus musicum [...]quinarum vocum
1607
Prima pars centuriae octonum & septenem vocum
1608
Secunda pars centuriae
1610
Tertia pars centuriae
1612/13 Quarta pars centuriae
1630 Primus tomus centuriae senarum vocum
Na de publicatie in 1630 van zijn laatste bundel, die uit 36 motetten bestond (volgens de titel waren er eigenlijk 100 gepland), legde
Dulichius zijn ambt neer en hij stierf in maart 1631. De Mariakerk van Stettin waar zijn graf zich bevond, werd door een brand ver-
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woest en nooit heropgebouwd. De verlatijnsing van de naam Deulich verwijst naar een eiland bij Ithaka dat Dulichion heet en in de
Odyssea wordt vermeld.
Bijna alle achtstemmige motetten zijn voor dubbelkoor geschreven. In de andere werken daarentegen is een oudere vorm van vocale
polyfonie uitgewerkt, zoals ze vooral in de werken van Orlandus Lassus terug te vinden is. Trouw aan het ideaal van de 'prima prattica' van de uitlopende renaissance volgt de muziek de interpretatie van de tekst nauwgezet. Affecten worden eerder bereikt door de
keuze van de toonaard, door de hoge en de lage tessituur, door de overgang van polyfone naar homofone delen, dan door een opvallende interpretatie van losse woorden. De compositiepraktijk van het 'doorimiteren' dringt het belang van de tekst automatisch naar
de achtergrond en haalt de contrapuntische structuren naar voren.
Het programma van vandaag probeert een representatieve doorsnede van het werk van de componist te geven. De daarbij toegepaste rangschikking naar toonaarden - twaalf modi volgens de telling van Glareanus (Dodekachordon, Bazel 1547) - is voor de hand
liggend, gezien Dulichius zelf zijn tijdgenoten opriep om zorgvuldiger om te gaan met de gevarieerdheid van het toenmalige toonaardensysteem. In een van zijn voorwoorden deed hij zijn beklag dat de meeste componisten zich tot slechts een paar modi beperken,
"bijna alsof er op de andere een vloek rust", en pleitte hij vooral voor de lydische en hypolydische toonaarden (de vijfde en de zesde
modus). De achttien motetten die voor vandaag zijn uitgekozen, brengen in zes 'groepen' werken die zowel in een authentieke als in
een plagale modus staan en sluiten af met een compositie in de 'modus connexus'. Gezien er voor de lydische groep een overeenstemmende compositie ontbreekt, brengen we in de plaats een werk in de getransponeerde 11de/12de modus: Ecce quam bonum.
Het gevaar van mogelijk schematisme werd daarbij moeiteloos overwonnen door de veelheid aan mogelijke bezettingen: Dulichius
legde geen instrumenten op, elke stem is van een tekst voorzien. Naast de vocale uitvoering van de motetten biedt de inzet van
instrumenten uit die tijd, zoals ze aan alle centra voor muziekopleiding en -uitvoering voorhanden waren, een brede waaier aan
mogelijkheden qua variëteit en klankkleuren.

Vertaling: Ingrid Degraeve
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Uit deze periode stamt de bijnaam 'de Pommerse Lassus', wat in 1896 de titel was van een van de eerste muziekwetenschappelijke uiteenzettingen over Dulichius van R. Schwartz.
De enkele afzonderlijke werken zijn in de onderstaande lijst niet opgenomen.
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Quaerite primum
Quaerite primum regnum Dei
et iustitiam illius
et cetera adicientur vobis.

Zoekt eerst het rijk Gods
en zijn gerechtigheid
en het overige zal jullie te beurt vallen.

Benedic, anima mea
Benedic, anima mea, Domino
et omnia quae intra me sunt,
nomini sancto eius.
Benedic, anima mea, Domino
et not oblivisci
omnes retributiones eius,
qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis,
qui sanat omnes infirmitates tuas,
qui redimit de interitu vitam tuam,
qui coronat te in misericordia
et miserationibus,
qui replet te in bonis desiderium tuum,
renovabitur ut aquilae iuventus tua.

Loof de Heer, mijn ziel,
en al wat in mij is,
loof Zijn heilige namen.
Loof de Heer, mijn ziel,
en wil niet over het hoofd zien
al wat Hij jullie vergoedt,
Hij die gunstig gestemd blijft bij al je zonden,
Hij die al je wonden heelt,
Hij die je leven van de dood vrijkoopt,
Hij die je omkranst met mededogen
en medelijden, Hij die je verlangen
naar goede dingen vervult, opdat je jeugdige
weerbaarheid zoals bij de adelaar versterkt zou worden.

Non secundum peccata nostra fecit nobis,
neque secundum iniquitates nostras retribuit nobis,
Quantum distat ortus ab occidente,
longe fecit a nobis iniquitates nostras.
Quomodo miseretur pater filiorum,
misertus est Dominus timentibus se.
Quoniam ipse cognoscit figmentum nostrum,
recordatus est, quoniam pulvis sumus.
Homo sicut foenum dies eius,
tamquam flos agri sic efflorebit.
Misericordia autem Domini
ab aeterno et usque in aeternum
super timentes eum.

Hij gaat niet te werk afgaande op onze zonden,
noch vergeldt Hij volgens onze misdaden.
Zo ver het ochtendgloren van de avondzon is verwijderd,
zo neemt Hij afstand van onze fouten.
Zoals een vader zich bekommert om zijn kinderen,
zo is de Heer medevoelend met wie hem vreest.
Want Hijzelf weet uit welk hout wij gesneden zijn,
Hij herinnert zich dat wij van stof zijn.
Een mens is bij leven als hooi,
als een bloem op het veld zal hij ontluiken.
De barmhartigheid van de Heer echter
is blijvend vanaf de eeuwigheid tot in eeuwigheid
voor allen die hem schromen.

Christus humiliavit
Christus humiliavit semet ipsum,
factus oboediens usque ad mortem,
mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltavit illum
et donavit illi nomen
quod est super omne nomen,
ut in nomine lesu omne genu flectatur
coelestium, terrestrium et infernorum,
et omnis lingua confiteatur,
quia Dominus lesus Christus
in gloria est Dei patris.

Christus heeft zichzelf vernederd
en is gehoorzaam gebleven tot in de dood,
de dood aan het kruis.
Daarom heeft God hem opgetild
en hem een naam gegeven
die verheven is boven elke naam,
opdat in Jezus' naam eenieders knie zou buigen
in de hemel, op aarde en in de onderwereld
en opdat elke taal zou verkondigen
dat de Heer Jezus Christus
in de heerlijkheid vertoeft van God de vader.
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Anni nostri sicut aranea
Anni nostri sicut aranea meditabuntur.
Dies annorum nostrorum septuaginta anni,
si autem in potentatibus octoginta anni,
et amplius eorum labor et dolor.

Wij slijten onze jaren zoals een spin.
De tijd ons toegemeten duurt zeventig jaren,
soms zelfs voor de krachtigen tachtig jaren,
en wat daar nog bij komt is ellende en lichamelijke pijn.

Ecce quomodo moritur iustus
Ecce quomodo moritur iustus,
et nemo percipit corde:
viri iusti colliguntur
et nemo considerat.
Ante faciem calamitatis
colligitur iustus.
Intrat in pacem
et quiescit in cubili suo,
qui recte ambulavit.

Kijk, hoe de rechtvaardige sterft,
en niemand hem in het hart draagt:
rechtschapen mannen vinden elkaar
en niemand slaat er acht op.
In het aanschijn van het kwaad
wordt de oprechte man gefnuikt.
Diegene kan binnentreden in de vrede
en zich te rusten leggen op zijn ligbed,
die een eerlijke weg heeft afgelegd.

lustorum animae
lustorum animae in manu Dei sunt,
nec tanget illos tormentum mortis.
Visi sunt oculis insipientium mori,
et aestimata est afflictio exitus eorum.
liii autem sunt in pace.

De zielen van rechtvaardige mensen liggen vervat in
Gods hand en de kwelling van de dood kan hen niet deren.
In de ogen van dwazen zijn zij gestorven,
en hun dood wordt ervaren als een verslagenheid.
Zij echter zijn in vrede.

Nolite sollociti esse
Nolite sollociti esse dicentes:
quid manducabimus aut quid bibemus
aut quod operiemur?
Haec enim omnia gentes inquirunt.
Scit enim pater vesten
quia his omnibus indigetis.

Wilt niet verontrust worden bij de woorden:
wat zullen we eten of wat gaan we drinken
of wat zullen we aantrekken?
Dat is toch wat alle mensen zich afvragen.
Heus uw vader weet
dat jullie dit alles nodig hebben.

Magister, licetne censum
Magister, licetne censum
dare Caesari an non?
Flespondit eis lesus:
quid me tentatis hypocritae?
Ostendite mihi numisma census.
At illi obtulerunt ei denarium.
Ait illis lesus:
cuius est imago haec et inscriptio?
Dicunt ei: Caesaris.
Tunc ait
reddite ergo Caesari, quae sunt Caesaris,
et Deo quae sunt Dei.
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Meester, moet men aan de Keizer
belasting betalen of niet?
Jezus antwoordde hen: hoe komt het dat jullie,
schijnheiligen, mij op de proef stellen?
Laat me het muntstuk zien.
Zij brachten hem een denarius.
Aldus zegt Jezus:
wiens beeltenis staat hierop en welke inscriptie?
Ze antwoorden: die van Caesar.
Daarop bevestigt hij:
geeft dan terug aan de Keizer, wat de Keizer toekomt,
en aan God wat God toekomt.
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Et audientes mirati sunt
et relicto eo abierunt.

Toen ze dit hadden gehoord, waren ze verbaasd,
ze verlieten hem en gingen heen.

Ecce, quam bonum
Ecce, quam bonum et quam iucundum
habitare fratres in unum.
Sicut unguentum in capite,
quod descendit in barbam Aaron,
quod descendit in oram
vestimenti eius.
Sicut ros Hermon,
qui descendit in montem Sion.
Quoniam illic promisit Dominus
benedictionem et vitam usque in saeculum.

Kijk, hoe goed en aangenaam het is
als broers bij mekaar wonen.
Zoals zalf op het hoofd,
die omlaag loopt in Aarons baard,
en naar beneden glijdt tot bij de zoom
van zijn kleed.
Zoals de dauwdruppel van de Hermon
die op de berg Sion naar beneden komt.
Daar immers heeft de Heer de belofte gedaan
van zegen en leven tot in eeuwigheid.

Lobet den Herren, alle Heiden
Lobet den Herren, alle Heiden,
preiset ihn, alle Oker!
Denn seine Gnad und Wahrheit
waltet über uns in Ewigkeit.
Alleluja.

Loof de Heer, o alle heidenen,
prijs Hem, o alle volkeren!
Want Zijn genade en waarheid
heersen in eeuwigheid over ons.
Alleluja.

Deus noster refugium
Deus noster refugium et virtus,
adiutor in tribulationibus,
quae invenerunt nos nimis.
Propterea non timebimus,
dum turbabitur terra
et transferentur montes
in cor mans.
Si Deus pro nobis,
quis contra nos?

God is onze toevlucht en onze kracht,
een helper in tijden van ellende,
die ons maar al te dikwijls overkomen.
Om die reden zullen wij niet vrezen,
al moest de aarde vergaan,
al moesten de bergen
naar het hart van de zee verglijden.
Als God voor ons is,
wie zal dan tegen ons zijn?

Cantate Domino
Cantate Domino canticum novum,
laus Blus in ecclesia sanctorum.
Laetetur Israel in eo,
qui fecit eum,
et filiae Sion exultent in rege suo.
Laudent nomen eius in choro,
in tympano et psalterio psallant ei.
Quia bene placitum
est Domino in populo suo,
et exaltavit mansuetos in salute.
Exultabunt sancti in gloria,

Zingt voor de Heer een nieuw lied,
lof voor hem in de gemeenschap van de heiligen.
Dat Israel zich over hem verblijdt,
want hij heeft het gemaakt,
en dat de dochters van Sion jubelen om hun koning.
Dat ze zijn naam in koor loven,
en hem met de pauk en het psalterium bezingen.
Want het volk is zijn Heer welgevallen,
en hij heeft de zachtmoedigen
verheven in zijn heilwens.
De heiligen zullen jubelen in de gloria,
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laetabuntur in cubilibus suis.

al hun gelederen zullen verblijd zijn.

Beatus homo
Beatus homo,
qui corripitur a Deo;
increpationem ergo Domini ne reprobes,
quia ipse vulnerat et medetur,
percutit et manus eius sanabunt.
In sex tribulationibus liberabit te
et in septima non tanget te malum.

Gelukkig de mens
die door God op de proef wordt gesteld;
wil daarom de tuchtiging van God niet verwerpen,
want hij slaat en zalft,
hij verwondt en zijn handen helen.
Uit zes poelen van ellende zal hij je bevrijden
en in de zevende zal hij je het kwaad niet aanwrijven

Dixit lesus discipulis suis
Dixit lesus discipulis suis:
sic scriptum est et sic oportebat Christum pati
et resurgere a mortuis tertia die.
Et praedicari in nomine eius
poenitentiam et remissionem peccatorum
in omnes gentes incipientibus a lerosolyma.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
zo staat geschreven en zo moest Christus lijden
en op de derde dag opstaan uit de doden.
In zijn naam moesten verkondigd worden
het berouw en de vergeving van de zonden
voor alle mensen op weg naar Jeruzalem.

Beati qui habitant
Beati, qui habitant in domo tua, Domine;
in saecula saeculorum laudabunt te.
Beatus vir, cuius est auxilium in te
et in corde eius semitae tuae.
Transeuntes per vallem lachrymarum
fontem ponent eam
et benedictione coronabuntur.

Gelukkig zij die in je huis vertoeven, Heer;
zij zullen je in de eeuwen der eeuwen lof toedichten.
Gelukzalig de man, die hulp zoekt bij jou
en in zijn hart jouw wegen volgt.
Zij die door het tranendal gaan,
zullen deze bron vaststellen
en met zegen omkranst worden.

Elegi abiectus esse in domo Dei mei,
quam habitare in tabernaculis peccatorum.
Quia misericordiam et veritatem diligit Deus,
gratiam et gloriam dabit Dominus.
Melior est una dies in atriis Domini
super milia.

Ik wil liever verschoppeling zijn in het huis van mijn God,
dan wonen in de houten tenten van zondaars.
Want God waardeert mededogen en waarheid,
de Heer zal dankbaarheid en roemzucht verlenen.
Eén dag in de voortuinen van de Heer is beter
dan duizenden dagen.

In domo patris mei
In domo patris mei mansiones multae sunt.
Et ego vado parare vobis locum.
Et si praeparavero vobis locum,
iterum veniam et accipiam vos ad me ipsum,
ut ubi sum ego, et vos sitis.

In het huis van mijn vader zijn vele kamers.
En ik ga erheen om u een plaats te bereiden.
En als ik voor jullie een plaats klaargemaakt zal hebben,
kom ik terug en neem ik jullie met mij mee
opdat waar ik ben, jullie zouden zijn.

Gaudens gaudebo in Domino
Gaudens gaudebo in Domino
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Met blijheid zal ik mij in de Heer verheugen
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et exultabit anima mea in Deo meo;
quia induit me vestimento salutis,
et indumento iustitiae circumdedit me
quasi sponsum decoratum corona
et quasi sponsam ornatam monilibus suis.

en zal mijn ziel zich verblijden in mijn God;
want hij heeft me omhuld met de mantel van het welzijn,
en omsloten met het kleed van de rechtvaardigheid,
zoals een bruidegom, versierd met een krans
en een bruid, opgesmukt met haar halskettingen.

Lobet und preiset den Herren
Lobet und preiset den Herren
so hoch, als ihr vermuget.
Er ist doch noch viel hiiher.
Preiset ihn aus allen Kdften
und lasst nicht abe,
noch werdt ihrs nicht erreichen.
Wer hat ihn gesehen,
dass er von ihm sagen ktinnte?
Wer kann ihn so hoch preisen, als er ist?
Wir sehen seiner Werk das wenigste,
und noch viel grger sein uns verborgen.
Denn alles, was da ist, das hat der Herr gemacht
Und gibt's den GottfUrchtigen zu verstehen.

Loof en prijs de Heer
zo hoog als in je vermogen ligt.
Want Hij bevindt zich nog veel hoger.
Prijs hem uit alle macht
en geef niet op,
want zelfs dan kan je Hem nauwelijks bereiken.
Wie heeft Hem ooit met eigen ogen gezien
dat hij over Hem kon vertellen?
Wie kan Hem zo hoog prijzen, als Hij zelf is?
Van Zijn werken is maar een klein deel te zien,
veel groter is het deel dat voor ons verborgen blijft.
Want alles wat er is, heeft de Heer gemaakt
en schenkt Hij aan de godvruchtigen die zullen begrijpen.

Vertalingen: Ingrid Degraeve (Duits), Brigitte Hermans (Latijn)
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— Josquin Capella
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PROGRAMMA

Heinrich Finck (ca. 1444/5-1527)
Missa Ave praeclara
Kyrie
Gloria
Credo
Petre, amas me?
Thomas Stoltzer (ca. 1480-1526)
Requiem aeternam
In Domino confido (Psalm 10)
Herr, wie lang willst du mein so gar vergessen (Psalm 13)
0 admirabile commercium
Super salutem et omnem pulchritudinem

106

FES
TI
VAL

Heinrich Finck en Thomas Stoitzer,
componisten in Krakau en Breslau
Meinolf Bruser

In dit programma wordt muziek van twee Duitse componisten voorgesteld die aan het eind van de 15de en het begin van de 16de eeuw
in de Hanzesteden Krakau en Breslau (Wroctaw) actief waren. Vermoed wordt dat ze in de verhouding van leraar en leerling tot elkaar
stonden, maar daar zijn nooit bewijzen voor gevonden. Het staat wel vast dat Thomas Stoltzer goed vertrouwd was met het werk van
Heinrich Finck. De bronnen zijn echter niet toereikend genoeg om de bewaard gebleven werken chronologisch te ordenen. Ook het indelen naar bepaalde gebeurtenissen is zeker in het geval van Krakau en Breslau onmogelijk gebleken. Waar het ons eigenlijk om gaat, is
de manier waarop de twee meesters ver weg van de grote muziekcentra van hun tijd tot een eigen stijl gekomen zijn, die aantoont dat ze
zich zowel in de Frans-Vlaamse scholen hebben verdiept als in de Duitse tradities, zoals het tenorlied en de mistoonzetting.
Heinrich Finck, van wie de herkomst onduidelijk is, bracht zijn leertijd in Polen door als koorknaap aan de hofkapel van respectievelijk Krakau en Warschau. In zijn Practica Musica uit 1556 maakt zijn achterneef Hermann Finck aanwijzingen in die zin. Daarin valt
ook te lezen dat hij al rond 1480 als toonmeester bekend stond. Na een kort studieverblijf in Leipzig heeft hij jarenlang als cantor aan
het Poolse hof in Krakau onder Koning Johann Albert en zijn broers Alexander en Sigismund gewerkt. Pas in 1509 wordt hij voor het
eerst in Stuttgart vermeld. Finck gaat door voor een van de eerste belangrijke Duitse componisten. Niet enkel in het bovengenoemde
geschrift van zijn achterneef, maar ook in andere traktaten van zijn tijd wordt hij geroemd, zoals in de Musice active micrologus van
Ornithoparchus, gepubliceerd in Leipzig in 1517, waar hij samen met Johannes Ockeghem, Johannes Tinctoris, Alexander Agricola en
Josquin Desprez, als enige Duitse componist opgenomen is in een rij van de belangrijkste Frans-Vlaamse meesters van die tijd.
Aan de Misse Ave praeclara ligt de gelijknamige sequens ten grondslag, waarvan de toonzetting van de hand van Finck slechts
gedeeltelijk bewaard is gebleven. In de grote spanningsbogen wist Finck de verschillende strofen te verbinden met terugkerende
stukjes melodie uit het begin van de sequens, die als cantus firmus weerklinken, waardoor er een muzikale cyclus ontstond die uitgesproken aanleunt bij de Frans-Vlaamse traditie. Hij zette de meest uiteenlopende stilistische middelen tegelijk in, zoals uitdijende
tweestemmige imitaties in verschillende registers die uiteindelijk samenvloeien in een klankrijk vijfstemmig laatste deel, strakke
aaneenschakelingen van imitaties, canons, snelle en krachtige slotsequensen en ook homofonie bij tekstfragmenten die extra uit de
verf moeten komen, zoals bijvoorbeeld bij "Et in carnatus est".
In het vijfstemmige responsorium Petre, amas me? beweegt de tenor als cantus firmus in lange ligaturen waarrond de overige stemmen in brede imiterende melismen cirkelen. Het motet doet door zijn diepe, verheven en tegelijk uiterst heldere klank denken aan de
grootse lamento's van Josquin of Ockeghem.
Over Thomas Stoltzers afkomst is evenzeer weinig bekend. Waarschijnlijk is hij rond 1475 in het toenmalige Silezische Schweidnitz
(het huidige Poolse widnica) geboren. Joachim Vadianus prees hem in zijn in 1518 verschenen poetica als een musicus met een
groot begrips- en scheppingsvermogen. Pas in 1519 vinden we Stoltzer in de oorkonden terug, met name in de boeken van het domkapittel van Breslau. Daar wordt hij als "vacarius discontinuus" vermeld, wat staat voor een betrekking als priester die niet door
residentieplicht aan de dom gebonden is.
Er bestaat geen volledige toonzetting van de dodenmis van de hand van Stoltzer. Zijn introïtus Requiem aetemam maakt deel uit van
een reeks losse composities op basis van propriumgezangen, die in die tijd vooral in Duitsland erg geliefd waren. Terwijl een dergelijk introïtus doorgaans met een eenstemmige koorintonatie opent, sprong Stoltzer vrijer om met de intonaties. In dit geval bijvoorbeeld zet de tenor in en verrijkt ook de sopraan de koormelodie in het deel, dat al vanaf het begin vierstemmig is en zich vervolgens
heel beheerst, nauw aansluitend bij de voorgeschreven koormuziek, polyfoon en met duidelijk afgebakende toonintervallen ontwikkelt. Het vers dat deel uitmaakt van de lofzang, is homofoner en declamerend totdat het "Requiem aeternam" wordt hernomen.
De psalmmotetten vormen het hoogtepunt van het werk van Stoltzer. Een voorbeeld dat met bescheiden middelen is opgebouwd
en daardoor des te meer indrukwekkend is, is de psalm In Domino confido die maar uit drie stemmen bestaat. De psalm zet uiterst
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subtiel in, neemt eerst de reciterende toon van de psalmodie aan en waaiert uiteindelijk uit in een uiterst levendig polyfoon weefsel.
Nieuwe verzen worden duidelijk aangekondigd door cadensen. Het homofone begin van het tweede deel houdt zich in bij de tekst
"der Herr weilt in seinem heiligen Tempel". Waarschijnlijk werd de psalm als gebedsmuziek in de huiselijke kring ingezet.
Stolzer verklankt de Psalm Herr, wie lang wil/st du mein so gar vergessen in een gebalde vijfstemmige zetting, waarbij de tenor zich
in de middenstem als cantus firmus aan de reciterende psalmtoon spiegelt. De samenhang met de tekst valt op bij de lange noten op
"Herr, wie lang willst du mein so gar vergessen", de opwaartse sprongen bij het woord "erheben" of de neerwaartse kwarten van
beide basstemmen bij "umgestossen ser. En ook de klank liet Stoltzer aansluiten bij de tekst: zoals met het unisono bij "im Tod entschlafen" of de heldere, schitterende driestemmigheid bij "erleuchte meine Augen".
De kerstantifoon 0 admirabile commercium wordt het vaakst uitgevoerd en is daarmee ook het meest geliefde werk van Stoltzer. Het
wonderbaarlijke van de menswording van Christus vervatte Stoltzer in een trage, geheimzinnig aandoende muzikale lijn, die begint
met tertsloze diepe klanken, langzaam helderder wordt en opklimt, totdat beide bovenstemmen de onderstemmen in canon herhalen
en de mensgeworden Schepper bezingen. Canons komen in haast alle motetten voor en staan symbool voor het goddelijke geheim.
Het Mariaresponsorium Super salutem et omnem pulchritudinem heeft een vergelijkbare compositorische opzet. In de drie vijfstemmige delen overheersen canonische imitaties. Tegelijk valt de samenhang met de tekst meer op. Zo drukt het jubelende septet in het
begin van het tweede deel de vreugde uit van de zingende engelenkoren. En in het begin van het derde deel staan de homofone klanken voor het wachten op het opengaan van de poort van het paradijs. De aantrekkingskracht van de muziek ligt vooral in de klankkunst van Stoltzer, wanneer hij in het laatste deel van het motet het aantal canons en imitaties opdrijft om een grotere spanning te
bereiken en de stemmen in tertsen paarsgewijs in een canon inzet om de klank te verrijken.

Vertaling: Ingrid Degraeve
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Kyrie
voor de misdelen: zie p. 251

Gloria
voor de misdelen zie p. 251

Credo
voor de misdelen: zie p. 251

Petre, amas me?
Petre, amas me?
Tu scis, Domine, quia amo te.
Pasce oves meas.
Simon Joannis, diligis me,
plus hic?
Tu scis, Domine, quia amo te.

Petrus, hou je van mij?
Jij weet, Heer, dat ik je liefheb.
Hoed mijn schapen.
Simon Johannes, waardeer jij mij meer
dan deze (man) hier?
Jij weet, Heer, dat ik je liefheb.

Requiem aeternam
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus in Sion;
et tibi reddetur votum in Jerusalem;
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.

Geef hen eeuwige rust, Heer,
en moge Uw licht altijd op hen schijnen.
Aan U behoort het dit lied op te dragen, God in Sion;
lof en eer brengen wij U in Jeruzalem;
aanhoor mijn gebed dat ik U zing,
tot U keert alle leven weer.

In Domino confido
In Domino confido:
quomodo dicitis animae meae:
transmigra in montem sicut passer!
Quoniam ecce peccatorues
intenderunt arcum,
paraverunt sagitas suas
in pharetra,
ut sagitent in obscuro
rectos corde.
Quoniam quae perfecisti
destruxerunt:
justus autem quid fecit?
Dominus in templo sancto suo,
Dominus in caelo sedes ejus.
Oculi ejus in pauperum respiciunt:
palpebrae ejus interrogant filios hominum.
Dominus interrogat justum et impium:

Ik vertrouw op de Heer:
hoe kan het dan dat jullie tot mijn ziel zeggen:
trek weg naar de bergen zoals een mus!
Want de zondaars hebben klaarblijkelijk
hun boog gespannen,
ze hebben hun pijlen in de pijlkoker
in gereedheid gebracht,
om in het verborgene rechtvaardigen
in het hart te treffen.
Wat gij hebt opgebouwd,
hebben zij immers vernietigd:
en wat heeft de rechtschapen man gedaan?
De Heer vertoeft in zijn heilige tempel,
de troon van de Heer staat in de hemel.
Zijn ogen slaan acht op de behoeftige:
zijn oogleden onderzoeken de zonen van de mensen.
De Heer peilt de rechtvaardige en de gewetenloze:
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qui autem diligit iniquitatem,
odit animam suam.
Pluet super peccatores laqueos:
ignis et sulphur,
et spiritus procellarum pars calicis eorum.
Quoniam justus Dominus,
et justitias delexit:
aequitatem vidit vultus ejus.

hij echter die onbillijkheid verkiest,
draagt haat tot zijn eigen ziel.
Dat valstrikken in massa mogen neerkomen
op de zondaars: dat vuur en zwavel,
en stormwind hun deel mogen zijn.
Want de Heer is rechtschapen,
en hij heeft rechtvaardige verordeningen vooropgesteld:
zijn gelaat straalt gemoedsrust uit.

Herr, wie lang willst du mein so gar vergessen
Herr, wie lang willst du mein so gar vergessen?
Wie lang verbirgst du dein Antlitz ver mir?
Wie lang soli ich Rat suchen in meiner Seele
und Leid tragen in meinem Herzen?
Wie lang soli sich der Feind über mich erheben?

Heer, hoe lang nog zult U mij vergeten?
Hoe lang nog verbergt U voor mij Uw gelaat?
Hoe lang nog zal ik raad zoeken in mijn ziel
en verdriet meedragen in mijn hart?
Hoe lang nog houdt de vijand de overhand?

Schau doch und ertffir mich, Herr, mein Gott,
erleucht meine Augen,
dass ich nicht im Tod entschlafe,
dass nicht mein Feind sich rhme,
er sei mein machtig worden,
und memo Widersacher sich nicht freuen,
dass ich umgestossen sei.

Zie mij en aanhoor mij, Heer, mijn God,
verlicht mijn ogen,
dat ik niet in doodsslaap wegzink,
zodat mijn vijand niet kan beweren
dat hij mij wist te overmeesteren,
en mijn belagers niet juichen,
omdat ik overwonnen zou zijn.

Ich hoff aber auf deine Gte,
mein Herz freuet sich deins Heils.
Ich will dem Herrn singen,
dass mir wieder aufgeholfen hat.

Ik hoop op Uw goedheid,
mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.
Ik zal zingen voor de Heer,
omdat hij mij opnieuw geholpen heeft.

0 admirabile commercium
0 admirabile commercium,
creator generis humani,
animatum corpus sumens
de virgine nasci dignatus est,
et procedens homo sine semine
largitus est nobis suam Deitatem.

0 wonderlijke wisselwerking,
Hij, die schepper is van het menselijk geslacht,
heeft zich verwaardigd geboren te worden
uit een maagd en een bezield lichaam aan te nemen;
zonder mannelijk zaad mens geworden, heeft Hij
ons deelachtig gemaakt aan zijn goddelijkheid.

Super salutem et omnem pulchritudinem
Super salutem et omnem pulchritudinem
dilecta es a Domino,
et Regina Coelorum
vocari digna es.
Gaudent chori angelorum,
consortes et concives tui.
Paradisi porta per Evam
cunctis clausa est,
et per Mariam virginem
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Boven welvaren en elke vorm van schoonheid
ben jij door de Heer uitgekozen,
en waardig bevonden om Koningin
van de Hemelen genoemd te worden.
De koren van de engelen, jouw deelgenoten
en medeburgers, zijn verheugd.
De poort van het paradijs was
door Eva voor elkeen gesloten,
maar door de maagd Maria
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iterum patefacta est.

weer open gemaakt.

Vertalingen: Brigitte Hermans (Latijn), ICTL (Latijn)

711

112

FES
TI
VAL

— Concerto Palatino

08

Bruce Dickey

muzikale leiding

Veronika Skuplik
Bjarte Eicke
Bruce Dickey
Doron David Sherwin
Simen Van Mechelen
Charles Toet
Wim Becu
Wouter Verschuren
Richard Sweeney
Klaus Eichhorn

viool
viool
cornetto & artistieke leiding
cometto
trombone
trombone & artistieke leiding
trombone
dulciaan
theorbe
orgel

DINSDAG, 26 AUGUSTUS 2008
inleiding: 19.15 uur - foyer AMUZ
concert: 20.00 uur - AMUZ
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PROGRAMMA

Johann Schop (?-1667)

Intrada 40, á 5
William Brade (1560-1630)

Paduan 18, á 6
Gagiarda 19, á 6

Johann Theile (1646-1724)

Sonata, á 4
Johann Schop

Paduana 14, á 4
Galliard 15, â 4
Canzon 19, á 4

Johann Schop

Canzon, á 3
Johann Sommer (?-1627)

Paduana 'Susanne un jour'
John Dowland (1563-1626)

Galliard
Matthias Weckmann (1616?-1674)

Sonata 9, â 4
Johann Schop

Paduana 2, á 3
Galliard 3, á 3
William Brade

Canzon 16, prima parte
Canzon 16, seconda parte
Johann Steffens (ca. 1560-1616)

Paduana 18
Galliard 18
Matthias Weckmann

Sonata 2, á 4
John Dowland

Pavan Lachrimae
Johann Schop

Pavan Lachrimae, á 2
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William Brade

Paduana 26, á 6
Gagliarda 27, â 6
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Hamburger Ratsmusik
Consortmuziek "auff allerley Instrumenten lieblich zu gebrauchen"
Sofie Taes

Net als LQbeck bekleedt de stad Hamburg een bevoorrechte positie binnen de geschiedenis van de Hanze. Het verdrag dat beide
steden sloten in 1241 kan immers beschouwd worden als grondslag van wat later de Hanzebond zou worden. Vanaf 1510 mocht
Hamburg zich een 'Freie Hansestadt noemen, met aan het hoofd een raad waarin heel wat kooplui zetelden, die naast de politieke,
sociale en economische aspecten ook het culturele leven in de stad stuurden.
Reeds vanaf de 15de eeuw moet het religieuze muziekleven in Hamburg tot grote bloei zijn gekomen. Hierop lijken althans de talrijke
voorbeelden van religieuze architectuur en kerkelijke kunst uit deze periode te wijzen. Bovendien zijn uit de 15de eeuw reeds enkele
belangrijke religieuze muziekbronnen overgeleverd: diverse missen en officies die kaderen binnen de Mariacultus aan de SanktPetrikerk en een antifonarium van de Sankt-Katharinakerk. In de 16de eeuw werd de zogenaamde 'Hamburger Kirchenordnung'
uitgevaardigd, die stipuleerde dat de kerkmuziek voortaan moest bogen op een samenwerking tussen kerkelijke en wereldlijke
muzikale instellingen.
De profane muziekpraktijk kan in Hamburg worden getraceerd tot in de 14de eeuw: stadsrekeningen vermelden onder meer betalingen aan minstrelen of histriones, vaste verloningen voor professionele stadsmuzikanten (fistulatores et figellatores) en vanaf de 15de
eeuw ook voor stadstrompetters. Later in de 15de eeuw kwamen ook de minstrelen officieel in dienst van de stad - al stonden ze
blijkbaar onder toezicht van de plaatselijke pasteibakker.
In de 16de eeuw was er een duidelijke toename van het aantal stadsmuzikanten: er waren rond 1553 reeds acht professionele
musici. Intussen ressorteerden ze onder het hoofd van de ordehandhavers, de 'Weddeherr', en stonden ze hiërarchisch boven de
zogenaamde 'Roll-Bririder'. Deze muzikanten waren ingeschreven in het register van de muzikantengilde, maar werden slechts wanneer nodig ingezet ter versterking van de stadsmuzikanten. Soms was ook extra muzikale mankracht nodig voor uitvoeringen in openlucht; dan konden de 'GrUn-Fidler' worden ingezet, wier namen opgetekend werden in de 'Grijn-Rolle'. Het aantal Roll-BrUder was
rond het begin van de 17de eeuw in die mate toegenomen, dat een beperking van het aantal leden zich opdrong.
Het toenemende aantal stadsmuzikanten - als groep ook wel aangeduid met de term 'Ratsmusik' - kan algemeen worden gekaderd
binnen en verklaard worden vanuit een groeiende drang tot machtsvertoon en representatie van de stad en de burgerij. Daar de
handel een zekere rijkdom in de stad had gebracht en de Hanze een stabiel economisch en politiek klimaat bevorderde, waren de
mogelijkheden om geld te besteden aan cultuur en muziek aanzienlijk toegenomen. Belangrijke feesten werden dan ook de nodige
luister bijgezet door passende muziek. De glansrijke vertolkingen van hoogstaande composities zetten het uitzonderlijke karakter van
deze gelegenheden in de verf en veruiterlijkten het zelfbewustzijn en de ambities van rijke handelaars en burgers.
Interessant is de vaststelling dat het muziekleven in Hamburg een echt internationaal karakter had. Door de vele bezoeken van buitenlandse musici en componisten bleef men in de stad op de hoogte van de nieuwste muziektendensen. Zo kon de Venetiaanse religieuze muziek van Giovanni Gabrieli hier op bijzondere aandacht rekenen, maar werd ook Engelse muziek bijzonder gesmaakt. Men
kan zelfs stellen dat op het einde van de 16de eeuw een ware instroom van Engelse musici in Noord-Europa op gang was gekomen.
Dit was een gevolg van de vruchtbare handelscontacten tussen Engeland en de Duits-Baltische Hanzesteden, die meteen ook de weg
plaveiden voor culturele uitwisselingen. Ook het feit dat de Noord-Europese vorstenhuizen verwant waren met de Engelse koninklijke
familie (de Deense Koning Christian IV bijvoorbeeld, was de schoonbroer van Koning James I van Engeland) is hier echter van belang
geweest en heeft het internationale verkeer van musici en muziek nog bevorderd.
In het begin van de 17de eeuw leverden de Engelse componisten-muzikanten een belangrijke bijdrage tot de instrumentale ensemblemuziek in Duitsland. Hamburg was de stad waar diverse collecties met dansmuziek van hun hand werden gepubliceerd. De gestileerde dansen uit deze bundels behoorden tot het vaste repertoire van de Ratsmusik. Vooral de verzameling AuSerlesener Paduanen
und Ga/flarden Erster Theil (vijf stemboeken met 24 pavanes en 24 galliardes, voor een niet nader gespecificeerd, vijfstemmig
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consort), uitgegeven door Zacharias Rillsack en Christian Hildebrand in 1607, moet hier worden vernoemd. Het bleek een voorbeeldpublicatie die nog decennialang tot navolging zou strekken en een muziekbron waaruit stadsmuzikanten tot 1630-1640 gretig zouden
putten.
De Engelse musici speelden binnen de Ratsmusik vaak een leidende rol. Een goed voorbeeld is William Brade, die samen met zijn
leerling Johann Schop zou uitgroeien tot een van de belangrijkste directeurs van de stadsmuzikanten. Onder hun leiding wisten de
Ratsmusiker een niveau te bereiken dat de eerdere kwaliteitsverschillen met de kerkmusici geheel uitvlakte. Van beide componisten
hoort u diverse instrumentale werken in dit programma.
William Brade was als violist en componist voornamelijk actief in Duitsland. Hij was muzikant aan het hof van Brandenburg,
Kopenhagen (bij Koning Christian IV), Braunschweig (BUckeburg) en werd in Hamburg bekend met zijn dansen die er in 1607 werden
gepubliceerd in de verzameling van FUllsack en Hildebrand. Van 1608 tot 1610 was hij stadsmuzikant in Hamburg en vanaf 1613 werd
hij er eerste violist en leider van de Ratsmusik. Brade werd later nog kapelmeester in Halle, Giistrow, Berlijn en Gottorf, maar bracht
de laatste jaren van zijn leven door in Hamburg. Hij behoort tot de belangrijkste en meest productieve componisten van DuitslandScandinavië uit het begin van de 17de eeuw. Hij schreef aanvankelijk vooral 'pavans' en 'galliards' in de stijl van John Dowland en
Peter Philips maar ging later experimenteren met suitecomposities. Zijn danscollecties uit 1617 en 1621 bevatten functionele dansmuziek.
Vanavond worden dansen gespeeld uit de bundel Newe ausserlesene Paduanen, Galliarden, Canzonen, Al/mand und Coranten
auff allen musicalischen Instrumenten lieblich zu gebrauchen, gepubliceerd in Hamburg in 1609. Twee paduana- en galliarde-paren
stammen uit een uitgave van vijf jaar later, waarvan de titel aangeeft dat de dansen wel op "allen musicalischen Instrumenten"
gespeeld kunnen worden maar dan verder preciseert: "insonderheit auff Fiolen lieblich zu gebrauchen". Hier is het interessant om
op te merken dat de strijkinstrumenten binnen de Ratsmusik een bevoorrechte positie bekleedden: met name violisten golden als de
grootste virtuozen en als leidende figuren van het muziekleven.
Vanaf 1621 was Johann Schop de belangrijkste violist in Hamburg. Op verzoek van de stad musiceerde hij voor een aanzienlijk salaris
in de kerk, op burgerlijke en stedelijke feesten, maar hij behield genoeg vrijheid en onafhankelijkheid om te reizen en binnen- en buitenlandse hoven te bezoeken. Hij droeg in grote mate bij tot de bloei van het muziekleven in Hamburg rond het midden van de 17de
eeuw, hij is belangrijk voor de ontwikkeling van het geestelijke concerto en kan beschouwd worden als de stichter van de Hamburgse
school van liedcomponisten. Schop stimuleerde ook de compositie van suites in de periode tussen Valentin Haussmann en Johann
RosenmUller. Vanavond kunt u enkele instrumentale dansen - een intrada, galliardes, pavanes en canzone - van deze componist
beluisteren.
Het programma bevat ook een Paduana van Johann Sommen gebaseerd op het bekende lied Susanne un jour. Het werk verscheen in
de FUllsack & Hildebrand-verzameling van 1607. Zacharias FUllsack en Christian Hildebrand, overigens zelf leden van de Hamburgse
Ratsmusik, brachten in 1609 een Ander Theil aueerlesener Paduanen und Galliarden op de markt, waaruit het Concerto Palatino een
paduana-galliard-paar selecteerde.
Het ensemble integreerde ook enkele 'sonaten' in haar selectie van consortmuziek uit Hamburg, onder meer van Matthias
Weckmann, een van de eerste leerlingen van Heinrich SchUtz. Reeds op jonge leeftijd trad hij als organist toe tot de hofkapel van
Dresden. In 1633 nam SchUtz zijn pupil mee naar Hamburg, waar hij bij Jacob Praetorius in de leer ging. In 1655 verwierf hij aan de
Hamburgse Jacobikirche en Gertrudenkapelle de positie van organist na een spectaculaire auditie. Sinds die dag zou Weckmann een
centrale rol spelen in het muziekleven van Hamburg, onder meer als stichter van een 'Collegium Musicum', dat wekelijks concerten
organiseerde in de kathedraal. Er bleven weinig composities van zijn hand bewaard, maar de religieuze werken en de kwalitatief
hoogstaande reeksen van koraalvariaties die wel zijn overgeleverd, getuigen van zijn muzikaal talent en vakmanschap. Weckmanns
sonaten voor ensemble zijn licht en welluidend, steunen op motivische bouwstenen en verrassen door hun talrijke karakterwisselingen en onverwachte wendingen. Weckmann had een bijzonder gevoel voor sonoriteit en stond bekend om zijn kleurrijke, gevarieerde
instrumentatie.
Ook van Johann Theile werd een sonate in het programma opgenomen. Theile, eveneens een leerling van Sch8tz, was aan het werk
in diverse Hanzesteden, waaronder Stettin (Szczecin) en Libeck, maar ook in Gottorf, waar hij benoemd werd tot kapelmeester. Toen
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hij deze stad om politieke redenen moest ontvluchten, werd Hamburg Theiles toevluchtsoord. Een opera van zijn hand zou er op 2
januari 1678 het operahuis op de GMsemarkt inhuldigen, en ook vandaag nog bezit de stad een aandenken aan deze beroemde inwoner: Theile blijkt, naast Buxtehude en organist Reincken, een personage op het schilderij Háusliche Szene uit 1674 van Jan Voorhuit
dat bewaard wordt in het Museum f8r Hamburgische Geschichte.
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— Liuwe Tamminga
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Liuwe Tamminga

orgel

WOENSDAG, 27 AUGUSTUS 2008

concert: 12.00 uur - Kapel Elzenveld
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PROGRAMMA

Samuel Scheidt (1587-1654)

Bergamasca

Melchior Schildt (1592/3-1667)/
John Dowland (1563-1626)

Paduana Lachrimae
Anoniem

Wol up ghesellen yst an der tyet IV notarum
Frysicum
Christoph Leffelholtz (fl. 1585)

Chi passa per questa strada
Wir trincken Alle gehren
Der kleine Schlacht
Thomas Sella (1599-1663)

Nachtegaal
Anoniem /Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Variaties op 'Windecken daer het bosch af drilt'
Anoniem

Preambulum super F. N[icolaus] C[racoviensis]
Clement Janequin (ca. 1485-na 1558)

L'alouette
La guerre (prima pars)
Girolamo Cavazzoni (ca. 1525-na 1577)

Recicar bello (Canzon sopra 'II e bel e bon')
Anoniem

Passemezo
Anoniem / Fiorentio Maschera (ca. 1540-ca. 1584)

Fuga (Canzon 'La Foresta')
Anoniem

Polnischer Tanz
Tokkata C
Resonet in laudibus
Matthias Weckmann (1616?-1674)

Lucidor einst hUt't der Schaf
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Samuel Scheidt/ John Dowland

Galliarda
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LUneburger tabulaturen
Luk Bastiaens

Het programma dat Liuwe Tamminga heeft samengesteld, bestrijkt circa twee eeuwen klaviermuziek die in diverse tabulaturen uit de
streek Lëneburg-Hamburg is overgeleverd. De term 'tabulatuur' (Lat. tabula = tafel) verwijst naar verschillende oude notatiesystemen,
bestaande uit een combinatie van lijnen, noten en cijfers waarin muziek voor akkoordinstrumenten is genoteerd.
Het concert opent met een Bergamasca van Sweelinck-leerling Samuel Scheidt, organist in Halle en auteur van de destijds in drie
delen fraai uitgegeven Tabulatura Nova uit 1624. De Bergamasca - de term werd afgeleid van de stad Bergamo in Noord-Italië - is
een melodie die in de late 16de en vroege 17de eeuw op grote schaal instrumentaal werd gevarieerd. Deze bewerkingen worden
gekenmerkt door een grote contrapuntische vindingrijkheid. De melodie steunt op een steeds terugkerend harmonisch schema (I-IV-VI) waarop Samuel Scheidt 22 variaties heeft gecomponeerd.
Intavolaties zijn omzettingen van in hoofdzaak vocale composities naar muziek voor akkoordinstrumenten die speeltechnisch worden
aangepast. Wol up ghesellen yst ander tyet IV notarum en Frysicum uit de Winsener Tabulatur (ca. 1430), Chi passa per questa
strada, Wir trincken Alle gehren en Der kleine Schlacht uit de orgeltabulatuur van Christoph Lëffelholtz (1585) en Bellum Francigenum
uit 1540 zijn hiervan sprekende voorbeelden.
Composities met programmatische inslag zijn van alle tijden. Een beroemd paradigma is het chanson La Guerre van Clément
Janequin. Titels als L'alouette van Janequin uit Helium Francigenum en Nachtegaal uit de orgeltabulatuur van Thomas Celle (1662)
prikkelen de verbeeldingskracht van de componist en de toehoorder. De titel Recicar bello uit Bellum Francigenum verwijst naar een
intavolatie van het chanson II e bel e bon van de Italiaanse organist Girolamo Cavauoni (1525-1560). Andere bekende voorbeelden
uit de vroege klaviermuziek zijn onder meer The bells van William Byrd, Capriccio sopra II cucu van Johann Kaspar Kerll en de talrijke
17de-eeuwse Iberische batallas.
Naast vrije klavierwerken, lied- en psalmbewerkingen, behoorden ook dansen tot het repertoire van de vroege klaviermuziek. De
Passemezo en Polnischer Tanz zijn ontleend aan een anonieme tabulatuur van 1593. Uit hetzelfde manuscript is een Fuga overgeleverd, die geïdentificeerd werd als Canzon 'La Foresta' uit 1582 van Fiorentio Maschera.
De in Deventer geboren Jan Pieterszoon Sweelinck bezette samen met zijn vader en zijn zoon Dirck bijna een eeuw lang de plaats
van organist aan de Oude Kerk in Amsterdam. Hij wordt beschouwd als een der belangrijkste muziekpedagogen van zijn tijd. Zo
kwamen nogal wat Noord-Duitse orgelleerlingen naar Amsterdam om het vak te leren. Het leverde Sweelinck het epitheton "der
deutsche Organistenmacher" op. Sweelinck schreef, naast vele in zijn leven gedrukte vocale werken, circa 70 composities voor klavier. De liedvariaties op Windecken daer het bosch af drilt zijn in diverse handschriften terug te vinden, zo onder meer in het Lynar
1-manuscript waarin drie variaties zijn opgenomen.
Prille modellen van vrije werken zijn bijvoorbeeld praeludia of praeambula. Het waren initieel voorspelen die werden aangewend om een
ander, meestal vocaal werk te introduceren. Met een praeludium of praeambulum wordt letterlijk de toon gezet van de daaropvolgende
compositie. Het Praeambulum super F Kicolaus] C[racoviensis] is afkomstig uit de Tabulatura loannis de Lyublin canonic: regularium de
Crasnyc 1540. Deze tabulatuur telt 520 pagina's en is samengesteld door Jan van Lublin, destijds organist en kanunnik in het klooster van
Krasnik. Het is een van de meest omvattende klaviermuziekbundels uit de 16de eeuw en tevens de oudste Poolse tabulatuur.
Lucidor einst Mrt der Schaf is een liedvariatie, gesigneerd in de Lëneburg tabulatuur KN 208 met "M.W." en waarvan het auteurschap wordt toegedicht aan Matthias Weckmann. In ditzelfde handschrift vinden we een Tokkata C en Resonet in laudibus terug,
beide anoniem overgeleverd. Het concert besluit met het danspaar pavane/gaillarde, beide gecomponeerd door John Dowland.
De statige Paduana Lachrimae werd geïntavoleerd door Melchior Schildt, die zijn vader opvolgde als organist van de Marktkirche van
Hannover. De snelle Galliarda werd voor klavier aangepast door Samuel Scheidt.
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Het gerestaureerde orgel van de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis
Het orgel in de gotische kapel van het Sint-Elisabethgasthuis in het Centrum Elzenveld werd oorspronkelijk in 1675 gebouwd door
de in Mechelen residerende orgelmaker Blasius Bremser (1646-1679). Het sierlijke orgelmeubel werd vervaardigd door Gisbertus
Cosijns, deken van de Antwerpse beeldsnijdergilde, die op zijn beurt een beroep deed op Peeter Verbruggen; deze had achttien jaar
eerder ook al het beeldsnijwerk van het kathedraalorgel geleverd.
Uit de frontstructuur en uit 18de-eeuwse bronnen blijkt dat dit instrument aanvankelijk was opgebouwd uit een viervoets hoofdwerk
en een tweevoets onderpositief. De precieze, originele dispositie is niet bekend. Van twee gelijkaardige Bremser-orgels bleven de
bouwcontracten, beide met vermelding van een dispositie van negentien registers, wel bewaard. Mede op basis van deze overeenkomsten werd een dispositie voor het te reconstrueren Bremser-orgel samengesteld.
Dit Bremser-orgel in het Elzenveld heeft de tijd evenwel niet ongeschonden doorstaan. De grootste ingreep gebeurde in 1844 door
Frangois-Bernard Loret, die het hele binnenwerk verving door een nieuw instrument, waardoor van het voormalige orgel enkel de
getransformeerde kast en de frontpijpen van het onderpositief bewaard bleven.
Voor het nieuwe binnenwerk, naar een ontwerp van Spectrum N.V. en uitgevoerd door de Manufacture d'orgues Thomas, is uitgegaan van het nog bijna volledig authentieke orgel van vader Jan Bremser (ca. 1610-1669) in de hoofdkerk van Aarschot, omdat van
Blasius Bremser zelf onvoldoende restanten zijn bewaard gebleven. Opvallende stijlkenmerken die Jan Bremser heeft toegepast, zijn
de grote compactheid van meubel en instrument en het gebruik van zeer enge pijpmensuren.
Het de facto nieuwe orgel dat Loret in 1844 in de oude 17de-eeuwse orgelkast plaatste, werd door Monumentenzorg voldoende
belangrijk geacht om eveneens te worden gerestaureerd. Vermits dit Loret-orgel echter geen harmonisch geheel vormde met de oude
kast en de 17de-eeuwse orgelesthetiek van Bremser, werden de 19de-eeuwse elementen geplaatst in een nieuw meubel, dat werd
opgesteld op een oksaal dat in de hoge scheidingsmuur tussen het koor en het schip van de kapel werd gebouwd.

De dispositie van de Bremser-reconstructie
Principaell
Nachtegalen
Tramblant
Trommel

Bourdon 8
Octaeff 4
Superoctaeff 2
Tierse 1 3/5
Mickxtur III
Trompet 8

Prestant 8
Cornet III
Fluyt 4
Quintefluyt 3
Superoctave 1
Zimbael II

Duytsche Fluyt 2
Mixtuer II

Sexquialter II sup
Scharpe quint 1 1/3

Stoelwerck
Fluyt 4
Holpijp 8
Octaeff 2

Toonhoogte: a' = 405 Hz
Klavieromvang: CDEFGA - c' (45 toetsen)
Pedaal: CDEFGA - c° (9 toetsen), aangehangen aan het Principaell
Manuaalkoppeling door middel van schuifkoppeling
Stemming: gemodificeerde middentoonstemming
Winddruk: 75 mm wk
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Cromhoren 8
Superoctaeff 1

Gezonde voeding

Natuurlijk!
Over voeding verschijnen bijna dagelijks boeken. Toch leert de meest
recente Gezondheidsenquête in Vlaanderen ons dat we gezonder
denken te leven dan het geval is. Daarom vertrekt 'Gezonde voeding.
Natuurlijk!' van de basis.
Wat zijn de belangrijkste

Gezonde voeding
Natuurlijk!

bestanddelen in voeding
en hoe ondersteunen ze de

Boordevol professionele informatie, tips en recepten

verschillende functies van

Rende! Wouters

ons lichaam? Hoe kom je
te weten wat en hoeveel je
dagelijks behoort te eten
en drinken? Dagelijkse
behoeften verschillen ook
per leeftijdsgroep.
'Gezonde voeding. Natuurlijk!' is een gids die je
stap voor stap begeleidt
op weg naar een gezond
en evenwichtig leven.
Dat alles gekruid met
leuke tips en recepten die
uitnodigen om lekker én
gezond te koken!

Gezonde voeding. Natuurlijk! Renild Wouters
Decom, 2007, 132 blz., ISBN: 9789076413020, E 12,
bestellen via voedinggdecom.be
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— Ars Cantus

10

Tomasz Dobrzafiski

muzikale leiding

Monika Wieczorkowska
Piotr Olech
Maciej Gocman
Burkard Wehner
Piotr Karpeta
Tomasz Dobrzafiski
Anna liwa
Michat Micker
Ewa Prawucka

sopraan
contratenor
tenor
bariton
bariton
blokfluit & mandora
vedel
vedel
orgel

WOENSDAG, 27 AUGUSTUS 2008
inleiding: 19.15 uur - foyer AMUZ
concert: 20.00 uur - AMUZ
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PROGRAMMA

Nicolaus de Radom (fl. eerste helft 15de eeuw)
Gloria
Etienne Grossin (ft 1418-21)
Credo
Nicolaus de Radom
Zonder titel (instrumentaal)
Anoniem
Hystorigraphi aciem mentis
Ave mater o Maria
Virginem mire pulchritudinis / Indescort
Johannes Ciconia (ca. 1370-1412)
Gloria
Regina gloriosa (instrumentaal)
Credo
Anoniem
Salve thronus trinitatis
Nicolaus de Radom
Magnificat
Anoniem
Cracovia civitas
Nicolaus de Radom
Alleluia
Anoniem
Christicolis secunditas
Nicolaus de Radom
Gloria
Mikolaj z Ostroroga (fl. voor 1440)
Pastor gregis egregius
Antonio Zacara da Teramo (ca. 1350/60-na 1413)
Gloria
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Musica Divina
Muziek uit het Krasinski-manuscript van ca. 1440
Pawet Gancarczyk

Het Krasinski-manuscript, gecatalogeerd als nummer 'Kras 52', neemt een unieke plaats in tussen de overgeleverde Poolse muziekhandschriften. Het is een van de belangrijkste bronnen van 15de-eeuwse Poolse muziek, onafscheidelijk verbonden met het muziekleven in
Krakau en met de meest vooraanstaande Poolse componist uit die periode: Nicolaus de Radom. Bovendien draagt het manuscript sporen
van enkele van de meest tragische gebeurtenissen uit de recente Poolse geschiedenis. Voor de Tweede Wereldoorlog behoorde het
tot de Krasinski-bibliotheek, een van de meest waardevolle boekencollecties van Polen, die zo goed als helemaal vernield werd tijdens
de opstand van Warschau. Op bevel van de Duitse autoriteiten moest het 'Brandkommando' de stad neerhalen in een huis-aan-huis
brandstichting. Op 19 oktober 1944 gingen zo'n 26.000 handschriften, 80.000 oude drukken en 2.500 incunabelen verloren in de brand.
Het Krasinski-manuscript werd echter - al weet men nog steeds niet hoe -deze vernietiging bespaard. Het handschrift dook toevallig
opnieuw op in de Bayerische Staatsbibliothek van München in 1948.0e Poolse kunsthistoricus Karol Estreicher bezocht de bibliotheek
als lid van de commissie belast met het terugclaimen van oorlogsbuit, toen hij een glimp opving van een manuscript dat van de ene naar
de andere ruimte werd gebracht door een bibliotheekmedewerker. Het leek hem bekend voor te komen. Toen hij vroeg het te mogen
bekijken, herkende hij onmiddellijk Kras 52. Het manuscript keerde terug naar de Nationale Bibliotheek in Warschau (Ms 111.8054), maar
vele andere Poolse muziekbronnen waren minder fortuinlijk. Zo verdween bijvoorbeeld het manuscript Wn 378, dat bijna identiek was
aan Kras. 52. Het bevatte onder meer composities van Nicolaus de Radom, die we nu enkel nog kennen uit vooroorlogse kopieën.
Het Krasinski-manuscript is van zeer grote waarde, met name door zijn muzikale inhoud, al zijn meerdere van de Latijnse teksten
ook bijzonder interessant. Ze bevatten 13de-eeuwse vastenpreken van de dominicaanse broeder Jacobus de Voragine en een traktaat over duiveluitdrijving. Het manuscript bestaat uit vijf afzonderlijke delen, die pas in de 19de eeuw werden samengevoegd. Het
muziekdeel uit het manuscript is te dateren rond 1440; het bestaat uit 33 folio's en bevat 37 polyfone composities in zwarte, mensurale notatie. Het is niet bekend wie deze muziekwerken verzamelde of kopieerde.
Al is de herkomst van het manuscript onzeker, toch is het redelijk om aan te nemen dat het ontstond in de koninklijke kringen van
Krakau. Het muziekgedeelte opent met een hymne die de stad aanroept: Craco via civitas, een buitengewoon interessante schets
van het leven in de 15de-eeuwse Poolse hoofdstad. Duidelijke referenties aan de Poolse geschiedenis zijn ook elders in het handschrift terug te vinden. Een van de meest geciteerde voorbeelden is een ballade van Nicolaus de Radom, Hystorigraphi aciem mentis,
waarvan de tekst wordt toegeschreven aan Stanistaw Ciotek, de bisschop van Poznan en de koninklijke schatbewaarder. De tekst is
een lofdicht ter ere van Koning Wtadystaw Jagietto en Koningin Zofia en de geboorte van hun zoon Kazimierz. Pastor gregis egregius, toegeschreven aan de onbekende componist Nicolaus de Ostrorog, is ook een werk van plaatselijke herkomst. Het is een soort
sequens, gewijd aan Bisschop Stanislaus van Krakau, de patroonheilige van Polen, die begraven ligt in de Wawel-kathedraal van
Krakau. Voor de Poolse cultuur is het Krasinski-manuscript vooral van belang als bron voor de overlevering van muziek van Nicolaus
de Radom, een van de belangrijkste Poolse componisten vr Frédéric Chopin.
Ondanks voortdurend onderzoek zijn musicologen er nog niet in geslaagd de biografie van deze componist te reconstrueren. Enerzijds
zijn er slechts weinig bronnen voorradig, anderzijds wordt in deze bronnen melding gemaakt van verschillende personen met dezelfde
naam. Er wordt echter aangenomen dat de auteur van de muziekwerken geboren werd rond 1360. Hij is waarschijnlijk dezelfde persoon die meermaals vermeld wordt als Nicolaus Geraldi de Radom in de documenten van de kanselarij van Paus Bonifatius IX. Als
deze veronderstellingen correct zijn, was de componist Nicolaus de Radom een priester van de diocese in Krakau en verbleef hij rond
1390 in Rome. Deze hypothese wordt ondersteund door het feit dat Antonio Zacara da Teramo, een van de belangrijkste componisten
in die tijd, wiens invloed op Nicolaus' muziek niet verloochend kan worden, in dezelfde periode in Rome verbleef.
De muzikale erfenis van Nicolaus de Radom is weliswaar bescheiden in omvang, maar haar betekenis voor de Poolse cultuur kan nauwelijks
overschat worden. Zijn overgeleverde oeuvre bestaat uit slechts negen werken: drie paren Gloria en Credo, twee ballades en een beroemd
Magnificat. Alle werden ondertekend met zijn naam: in het Krasinski-manuscript als "Opus Nicolai de Radom" en in het verloren manuscript
Wn 378 met zijn Poolse equivalent "slowye micolayowo radomskego". De Poolse componist zou ook een bewerking hebben gemaakt van
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Guillaume Dufay's chanson Bon jour bon mois, waarvan hij de wereldlijke tekst verving door een levendig "Alleluia".
De muziek van Nicolaus de Radom baseert zich op de beste modellen van de vroege 15de-eeuwse Europese muziek. Zijn misdelen
bevatten elementen van de 'ars subtilior', een specifieke vorm van middeleeuws maniërisme, typisch voor de periode 1370-1420.
Het combineerde de afzonderlijke tradities van de Franse en Italiaanse polyfonie. Belangrijke kenmerken zijn verder de vermenging
van wereldlijke en religieuze elementen en een zekere voorliefde om muziek op te bouwen uit ritmische, melodische en harmonische details. Nicolaus' muziek vertoont parallellen met het werk van Antonio Zacara da Teramo en de belangrijkste componist uit
die tijd, Johannes Ciconia. De ballades van de Poolse componist leunen dichter aan bij de Franse traditie. Hun teksten zijn niet meer
bekend. Er wordt echter aangenomen dat het Poolse teksten waren, aangezien sommige Poolse muziekmanuscripten uit die tijd
mysterieuze inscripties bevatten, die getuigen van het bestaan van Poolse liefdespoëzie met soms een frivole inslag. De eerste ballade van Nicolaus de Radom werd overgeleverd zonder tekst, en wordt daarom enkel nog door instrumentale ensembles uitgevoerd.
De tweede ballade, Hystorigraphi aciem mentis is in het manuscript Kras 52 terug te vinden met een Latijnse tekst van Stanistaw
Ciotek. De praktijk om nieuwe teksten, zelfs in andere talen, te plaatsen op bestaande composities was zeer gebruikelijk in de 15de
eeuw. Wereldlijke Franse teksten bijvoorbeeld werden vaak vervangen door religieuze Latijnse verzen. Virginem mire pulchritudinis,
een andere ballade uit het Krasinski-manuscript, die in Frankrijk bekend was als A discort son desir, is een goed voorbeeld.
Veruit het meest interessante werk in het oeuvre van Nicolaus de Radom is zijn Magnificat, een muzikale bewerking van de lofzang
van de maagd Maria uit het evangelie van Lucas. Zulke composities waren zeer gebruikelijk in de 15de eeuw. Het is belangrijk om op
te merken dat Nicolaus de Radom in deze compositie de fauxbourdon-techniek hanteerde, wat typerend was voor de veranderingen
die de muziek in die periode onderging. Het gebruik van deze techniek bepaalde sterk het harmonische verloop van het werk, aangezien de fauxbourdon ook de aanzet gaf tot een harmonisch en akkoordisch denken, dat zeer bepalend zou worden in de latere muziekgeschiedenis. Nicolaus de Radom was een van de eerste componisten om deze avant-garde-techniek in zijn werk in te passen. Zijn
Magnificat is vaak vergeleken met het vroege werk van Guillaume Dufay, de meester van de polyfonie en pionier van de fauxbourdontechniek, die als compositorische maatstaf gold in de 15de eeuw. Nicolaus' Magnificat kent opvallende overeenkomsten met Dufay's
Magnificat sexti toni, dat ruwweg in dezelfde periode werd geschreven; niet enkel in het gebruik van de fauxbourdon en op grond van
melodische gelijkenissen maar ook door de zeer symmetrische structuur van beide composities.
Het valt niet te ontkennen dat Nicolaus de Radom een componist was met Europese uitstraling. Het is geen toeval dat zijn composities zijn terug te vinden in manuscripten die werken bevatten van de meest beroemde componisten van die tijd: zowel het Krasinskimanuscript als het verloren Wn 378 bevatten werken van Antonio Zacara da Teramo en Johannes Ciconia. In dit verband zijn het
Gloria en Credo van Ciconia van belang, die uitstekende voorbeelden vormen van de ars subtilior, met haar karakteristieke grillige
melodieën en frequente sfeerveranderingen. In deze werken gebruikte de componist een melodie verwant aan de Italiaanse 'ballata' (in het Krasinski-manuscript met de text "Regina gloriosa"), waarvan de openingsfrase sterk lijkt op een van de meest populaire
motetten van Johannes Ciconia, 0 felix templum iubila. Het manuscript bevat eveneens werk van andere belangrijke componisten,
zoals Etienne Grossin, een tijdgenoot van Dufay, die in Parijs werkzaam was.
Naast deze misdelen zijn er ook drie anonieme composities terug te vinden in Kras 52: Ave mater o Maria, Salve thronus trinitatis en
Christicolis secunditas. Ook al zijn ze minder verfijnd, toch hebben ze hun eigen charme en compositorisch meesterschap. Ze tonen verwantschappen met meer populaire Italiaanse muziek. Je kan er reminiscenties in horen van de Italiaanse laucla', muzikaal eenvoudige
liederen die gezongen werden op religieuze teksten. Ave mater o Maria, een hymne ter ere van de maagd Maria, is een typische laude in
deze verzameling. Dit werk werd naast het Krasinski-manuscript ook overgeleverd in andere Italiaanse en Oostenrijkse bronnen.
Al bevat Kras 52 relatief late kopieën van composities van Antonio Zacara da Teramo en Johannes Ciconia, toch is het een belangrijk
handschrift met betrekking tot de 15de-eeuwse muziekgeschiedenis, en niet enkel in Polen. Het is een unieke, overgeleverde collectie in Centraal-Europa wat repertoire, stilistische diversiteit en duidelijke referenties aan de lokale cultuur betreft. In tegenstelling
tot musici met regionale uitstraling, zoals Petrus Wilhelmi de Grudencz (1392-ca. 1480), wist Nicolaus de Radom als enige componist
uit deze regio de heersende Europese tendensen van de evolutie van de polyfonie op te pikken. In die zin is hij een heuse parel in de
culturele Poolse schatkist, die zich kon meten met de Europese voorplanspelers. Met de turbulente geschiedenis van het handschrift
in gedachte, kan men enkel hopen dat zulke schatten nooit meer verloren zullen gaan.

Vertaling: Robin Steins

128

FES
TI
VAL

Gloria
voor de misdelen: zie p. 251

Credo
voor de misdelen: zie p. 251

Hystorigraphi aciem mentis'
Hystorigraphi aciem
mentis lustrate faciem.
Nove prolis magnalia
pingite natalicia.
Omnia per diversoria
euge faustis donaria,
Vandalorum propages,
preconia compages!
Dona sortis ceteris
favent sed a superis
tibi naturalia
manant crassa copia.
Verni thronos vernulus
Cristi gignitur famulus
Kazimirus inclitus
Cristi gracia genitus
in Cracovia
etate cosmos machina
semianalla totidem centena
cum quinquies pentenaria
atque quinta feria
post ascensum
nostri domini editi.
Cancli yros genitor

Geschiedschrijvers, aanschouwt
met geestesscherpte de aanblik.
Beschrijft de wonderbaarlijke
geboorte van een nieuwe nakomeling.
Over alle landstreken
en heiligdommen, wensen van geluk,
afstammeling van de Vandalen,
uitgeroepen tot een hecht geheel!
Lotsgeschenken mogen anderen
bevoordelen, maar vanuit de hemel
regenen voor jou natuurlijke
gaven in overvloed.
Als op een voorjaarstroon wordt een lentelijke
dienaar van Christus geboren,
Casimir, roemrijke prins,
door Christus' genade verwekt,
in Krakau,
naar tijdrekening vanaf de wereldschepping
zoveel honderden decennia
met vijfmaal een lustrum daarbij,
bepaald op de woensdag
na de Hemelvaart
van onze Heer, de allerzoetste.
Proficiat, held en vader,

Wladislae rex gignitur.
Tante prolis gloria
laresce fecunda Zophia
Saba austri tu prozelica
voluntate deica
tanti stipata cuneis
leticie laureis
defetus magnitudine
atque claritudine.
Non est tam grandis nacio
de regum ramis duccio
quo tis compar stadiis
in terrenarum variis.

Ladislas, als koning geboren.
Schitter door zo grote roem
voor uw kind, jij vruchtbare Zofia,
bekeerster uit zuiders Saba
naar goddelijke wilsbeschikking,
omstuwd door zoveel scharen
en lauweren van blijdschap,
om de grootsheid en de doorluchte afkomst
van het kind uit uw schoot.
Er is geen natie zo groots,
van koninklijke afkomst
als de jouwe, op hoeveel stadia 2 ook,
bij alle verschillende bewoners op aarde.
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Ave mater o Maria
Ave mater o Maria
pietatis tota pia.
Sine te non erat via
deploranti seculo.
Graciam tu nobis data
quam fidelis advocata.
Celi thronis es prelata
in eterno solio.

Gegroet o moeder Maria
met hart en ziel trouw in plichtsgevoel.
Zonder jou was er geen weg
voor de beklagenswaardige mens.
Jij hebt ons genade gegeven,
als trouwe voorspreekster.
Jij, de uitverkorene van de hemelse troon
voor eeuwig op de troon.

0 Maria tu solaris
micans Phebus stella mans.
Cristo rege collocaris.
Quem portasti utero.
Plena dulcis medicina,
tu proteges a ruina,
tu es portus tu carina
in omni periculo.

0 Maria jij als de zon
fonkelend als Phoebus, ster van de zee.
Jij wordt door Christus, de koning, een plaats toebedeeld.
Hem heb je in je baarmoeder gedragen.
Heilzame zoete medicijn,
jij beschermt tegen een misstap,
jij ben de haven, het vaartuig
in alle mogelijk gevaar.

Virginem mire pulchritudinis / indescort
Virginem mire pulchritudinis
sole illustratam
ac matrem summi luminis
ex regali progenie natam
prophetis olim predicatam.
Collaudemus canticorum melodia
dulcique cum symphonia
cum cythara, prozodia.
Casta Maria
cum prole pia
ac preclarissima
Jesu qui es vera via
quem presentaverat Symeon
in ulnis altari dominico
hic postmodum hosti iniquo
predam abstulit
et die quadragesima
in celum tulit.
Discipulos elegit
quos quadriferiati
instruit officio.
0 benedicta es
inter mulieres
plena gratia,
propitia.
Ferens tutamen,
sis consolamen
Ut cum celi choris
in eternum psallamus.
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Bewonder het jonge meisje in haar schoonheid
vol glans door de zon
en moeder van het allerhoogste licht,
geboren uit een koninklijk geslacht,
ooit voorspeld door de profeten.
Laten we samen lofzingen op de melodie van gezangen
met een zoete symfonie
met de citer, met prosodie.
Vrome Maria
liefdevol voor je kind
en uitermate schitterend.
Jezus die de ware weg is
en die je in je armen aan Simon had getoond
op het altaar van de heer,
die later met een hatelijke vijand
[...I
en op de veertigste dag
naar de hemel is gedreven.
Hij heeft leerlingen uitgezocht
en [...]
over hun taak onderricht.
0 jij bent gezegend
onder de vrouwen
vol gratie,
verzoenend.
Je brengt bescherming,
je bent troost.
Dat wij je met de hemelse koren
in eeuwigheid in psalmen mogen bezingen.
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Amen.

Amen.

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

Verlangen en Hoop zijn in disharmonie,
kunnen in mijn hart geen overeenstemming bereiken,
daar zitten gelijkmoedige gevoelens;
krachteloos ben ik, elke kletspraat verdraagt
hun willekeur, maar ik kan enkel verzuchten
dat het mijn dame is die de harmonie bepaalt.
Niets is mij dierbaarder dan de dood.

Et in terra pax / Patrem omnipotentem.

En vrede op aarde! almachtige Vader.

Gloria
voor de misdelen: zie p. 251

Credo
voor de misdelen: zie p. 251

Sa lve thronus trinitatis
Salve thronus trinitatis Maria
arca late claritatis,
pax quieta celi meta imploramus,
nostras mentes languescentes respice.

Wees gegroet Maria, troon der drievuldigheid
ark van grootse luister,
rustgevende vrede, eindpaal in de hemel, wij smeken je,
bekommer je om onze vermoeide zielen.

In hoc festo corde mesto promere
matrem dei collaudare
ut dignetur filiolum deprecare
ut det pacem iam veracem populo.

Bij dit feest [dienen wij] van harte en met ontzag uiting [te] geven
en [past het] de moeder van God [te] loven opdat
zij zich zou verwaardigen haar zoontje dringend te verzoeken
weldra de ware vrede aan zijn volk te schenken.

Magnificat
Magnificat anima mea dominum.

Mijn ziel prijst de heer.

Cracovia civitas
Cracovia civitas,
te civium unitas,
te cleri pluralitas,
virorum maturitas,
matronarum fecunditas,
rerum ornat copia.
Te perfundunt clani fontes,
valium tegunt alti montes.
Hic pereunt omnes sontes.
Sumunt dona qui insontes.
Decoraris gratia.

De stad Krakau,
eenheid van burgers,
veelheid van geestelijkheid,
rijpheid van mannen,
vruchtbaarheid van moeders,
zet luister bij tijdens vele gelegenheden.
Heldere bronnen besprenkelen je,
hoge bergen beschutten de verdedigingswal.
Hier stranden alle misdadigers.
Giften zijn er voor de onschuldigen.
Jij wordt bekleed met gratie.
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In te iacet corpus sacrum
Stanislai patris patrum
hic thesaurus ingens fratrum.
Tu reluces ut theatrum.
Hic regina mater matrum,
Despiciens iam baratrum
Hedwigis sumpsit gaudia
Flos militum strenuorum
In te fulget cetus morum
Hic reperit tristis chorum
Hic fons manat mei amorum
Carens felle odiorum
Scema spernis viciorum
Tu paris tripudia.

In jouw grond rust het heilige lichaam
van Stanislas, vader der vaderen
hier is de immense schatkamer van de broeders.
Jij hebt de uitstraling van een schouwtoneel.
Hier treft men de koningin, moeder aller moeders

Tu regine venustatem
cuius vultus vetustatem
nescit solam honestatem
ut ver tendens ad estatem.
Prefigurans maiestatem
intueris puritatem
per clara palata.
Quam agmina puellarum
astant pulcre conservarum.
Si quis ferat cor amarum
Et inspectet valde parum
Tantam formam specierum
Max resumit cor sincerum
Et intrant solacia.

Jij, koningin, vol bekoorlijkheid
wiens gelaat de ouderdom
niet kent, slechts de schoonheid
zoals de lente neigt naar de zomer.
Verbeelding van de waardigheid
een voorbeeld van rechtschapenheid
onder de schitterende gewelven.
Bij wie een menigte meisjes
als dienaressen nabij staan.

Phebus stellis constipatur
Duobus natis recreatur
Wladislaus primus fatur
Kazimirus alter datur
Summus parens collaudatur
Pater deo commendatur
Et que luces Zophia
Consolentur corda mesta
Que abs prole sunt congesta
Concrepemus leta festa
Wladislai quo ex testa
Nostro ewo nunc digesta
Stirps preclara et honesta
Futura solacia.
Rerum primus conservator,
carismatum qui es dator
ens encium et plasmator
collapsorum restaurator.
Supplex oro et peccator:
esto nostri adamator,
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De eerste conservator van de dingen,
een gulle gever
[...] en boetseerder,
hersteller van hen die gevallen zijn.
In al mijn zondigheid bid ik je deemoedig:
wees degene die verliefd op ons wordt,
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da letari patria.
Alleluia.

geef vreugde aan de natie.
Alleluja.

Alleluia
Alleluia

Alleluja

Christicolis secunditas
Christicolis secunditas
et captivis iocunditas
ingens eliquatur
orci dicta sterilitas
hostilisque debilitas
egens obliquatur.
Egregius victor mortis
dum resurgit fractor fortis
claustri tartarorum 5
participes facit sortis
celi locans nos in hortis
tutor miserorum.

De voortreffelijke overwinnaar van de dood
die sterk en zegevierend is opgestaan
uit de nauwe doorgang van de Tartarus,
maakt ons deelgenoten van het lot
en bereidt ons een plaats in de tuinen van de hemel,
als beschermer van de ongelukkigen.

Alleluia.

Alleluja.

Gloria
voor de misdelen: zie p. 251

Pastor gregis egregius
Pastor gregis egregius
Stanislaus Guitar verus
orthodoxe fidei
stans pro plebis iniuria
Boleslai nequitia
cadit cesus gladio.

De voortreffelijke herder van de kudde,
Stanislas de oprechte vereerder
van het orthodoxe geloof, in een poging
zich te handhaven tegenover de belediging van het volk,
de gemeenheid van Boleslav,
valt neer getroffen door het zwaard.

Membra sparsa feris dantur
sed tutelis defensantur
aquilarum sedulis.
Ergo pastor et patrone
Stanislai in agone
nos tutant a hostibus.

Zijn verscheurde ledematen worden aan de wilde dieren
gegeven maar door zijn beschermers verdedigd
tegen de bedrijvigheid van de arenden.
De herder en de beschermsters
van Stanislas in zijn doodsstrijd,
behoeden ons aldus voor de vijanden.
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Gloria
voor de misdelen. zie p. 251

Vertaling: Brigitte Hermans, met dank aan prof em. dr Andries Welkenhuysen voor
wetenschappelijk advies en hulp bij de vertaling van Hystorigraphi adem mentis

Noten van de vertalers:
1
DOW het huwelijk van de Poolse Kon ngin Zofia, die van Hongaarse afkomst was, met grootvorst Wtadystaw Jagietto van Litouwen kwam een Pools-Litouwse unie tot stand, die werd gezien als
erfgenaam van het rijk der Vandalen. De eenmaking wordt bezegeld - volgens de dichter - door de geboorte van prins Kazimierz in Krakau, in de lente van 1426 (voor de dichter het wereldjaar
5025). op de woensdag na Hemelvaartsdag (in 1426 was dat 14 mei). De prinselijke telg, zijn ouders en de hele natie worden in superlatieven verheerlijkt De tekst van het lied is slechts in één
handschrift overgeleverd: 'Kras 52 ' (thans Warszawa, Biblioteka Narodowa, rek. 111.80541. Hij is ontsierd door nogal wat kopiistenfouten. Mits enkele correcties en conjecturen menen wij hem te
kunnen verstaan en vertalen, zij het met enig voorbehoud.

2
3
4
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De 37 korte verzen zijn overwegend jambische en trocheïsche dimeters, met aabb-rijm. Alleen de regels 17-20 lijken rijmproza te zijn. De verwoording is nogal gezocht (gedeeltelijk ter wille van
het rijm), erudiet en opgesmukt met Grieks leengoed: euge, verithronos, cosmou, pentenaria, ydisti, yros, prozelica. Ook met de syntactische samenhang wordt soms vrij omgesprongen.
stadium: een Griekse maat, een stadium of twee minuten lopen, 600 Griekse voeten of 185 m
quadrum, i: vier -; feriatus: vrij van arbeid, rust nemend en feest vierend
Sommige delen van deze lofzang zijn niet eenduidig te vertalen omdat het overgeleverde Latijn a) vol grammaticale fouten staat, b) Griekse woorden tot Latijnse woorden werden omgevormd en
dan verkeerde naamvallen dragen, waardoor de betekenis alle kanten op kan en c) hierdoor de syntactische samenhang zeer onduidelijk wordt.
de Tartarus: een afgrond in de onderwereld, waarin Zeus diegenen stortte, die zich aan zijn oppermacht vergrepen hadden.

I
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Voor al uw
- zakendiners
- recepties bij culturele of officiële manifestaties
- private feesten
Bij elk van deze gelegenheden biedt CARPE DIEM
U prestigieuze menu's met uiterst verse produkten
van de allerbeste kwaliteit.
Elk buffet, elke receptie door CARPE DIEM gebracht
is een festijn met klasse en stijl, de originele details
getuigen van een verjongde gastronomie en vakmanschap.
Bovendien zorgt CARPE DIEM voor de volledige
logistieke ondersteuning van de kleinste tot de grootste
gastronomische ontmoeting.
Een jong, verzorgd en enthousiast team van medewerkers maakt van uw feest een belevenis van hogere orde.

CARPE DIEM,,,
Jan Wirix
BURELEN & KEUKENS
RIETMUSWEG 87, 3700 TONGEREN

Tel.: 012-23.53.65 - Fax: 012-23.10.94
e-mail: infogcarpediemnv.be
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— Stimmwerck

11

Franz Vitzthum

contratenor

Klaus Wenk

tenor

Gerhard 1-1Olzle

tenor

Klaus Schred'

bas-bariton

m.m.v.
Léon Berben

orgel

DONDERDAG, 28 AUGUSTUS 2008
concert: 12.00 uur - Kapel Elzenveld
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PROGRAMMA

Heinrich Finck (1444/5-1527)
0 sacrum misterium
Rorate caeli (introitus)
Missa dominicalis
Kyrie
Audi filia (tractus)
Missa dominicalis
Agnus Dei
Ecce virgo (communio)
Egredientem
Ludwig Senfl (ca. 1486-1542/3)
Da pacem
Ludwig Senfi
In pace in idipsum
Anoniem
0 bone Jesu
Ludwig Sent!
Vita in ligno moritur
Adam von Fulda (ca. 1445-1505)
0 diva sollers / Ach Jupiter
Ludwig Senfl
Ich stund an einem Morgen
Heinrich Finck
Ach herzigs Herz
Heinrich Finck?
Nigra sum sed formosa
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Heinrich Finck: Des kbnigs von polenn singer
Gerhard Hdlzle & Marcus Schmidl

Krakau, een Zuid-Poolse stad aan de Wisla, wordt voor het eerst in 985 als een belangrijke handelsplaats vermeld. In dezelfde periode, op het einde van de 10de eeuw, werd het gebied dat op de Wawel (een heuvel in Krakau) over een belangrijk burchtcomplex
beschikt, deel van het Poolse rijk en in het jaar 1000 werd er een bisdom gevestigd. Van 1138 tot 1595 was Krakau zelfs de hoofdstad
van Polen. In handschriften van de kathedraal en de Wawel uit de 11de eeuw wordt beschreven hoe het muziekleven in Krakau zich
ontwikkelde. Vandaag zijn er in de Jagiellonische Bibliotheek twaalf handschriften uit de 15de en de 16de eeuw met muziektheoretische traktaten bewaard gebleven. Hieruit blijkt dat het muziekleven vooral bloeide aan de hoven van de opeenvolgende koningen,
die erin slaagden vooraanstaande componisten aan Krakau te binden. De handschriften Kras 52 en Wn 378 getuigen van een hoog
muzikaal niveau aan het hof van de Jagiellonen, waar vanaf het einde van de 15de eeuw Heinrich Finck in dienst was. Poolse componisten wijdden in de 15de en 16de eeuw het belangrijkste deel van hun oeuvre aan muziek voor stem en luit. Ook stonden de musici
aan het hof in voor de invulling van de missen. Er zijn bewijzen dat er aan het hof van Kasimir de Rechtvaardige (1177-1194) een
orgel aanwezig was. De orgeltabulatuur van het klooster van de Heilige Geest in Krakau en de tabulatuur van Jan van Lublin, waar
Krakause bronnen naar verwijzen, laten zien dat de alternatim-praktijk er ingang had gevonden en dat er profane muziek op toetseninstrumenten werd uitgevoerd.
Liturgische vocale muziek deed vanaf 1543 haar intrede op de Wawel. Koning Sigismund de Oude stichtte een ensemble van negen
geestelijken die elke dag een meerstemmige votiefmis moesten zingen. In 1544 stelde Sigismund August een kapel samen met 'adolescentes cantores' en 'pueri ad cantum'. In de inventaris die na het overlijden van Koning Sigismund August in 1571 werd opgemaakt, staan meer dan 130 verzamelingen en losse werken genoteerd van overwegend Italiaanse en Vlaamse componisten uit de tijd
van Jacob Obrecht tot Orlandus Lassus. Kort voordat Krakau in 1595 de titel van hoofdstad verloor, haalde Koning Sigismund III Wasa
Italiaanse musici en de kapelmeester Luca Marenzio naar zijn hof.
In het programma van vandaag kunt u proeven van de muziek uit het Duitstalige gebied, die in de Hanzestad Krakau erg geliefd was.
Daarbij staat Heinrich Finck, die meerdere jaren aan het Poolse hof werkzaam was, in het middelpunt. Aangezien een paar van zijn
werken - die grotendeels verloren gegaan zijn - opdoken in de Krakause orgeltabulaturen van het klooster van de Heilige Geest en
van Jan van Lublin, hebben we besloten ons concert met een keuze uit die waardevolle orgelstukken op te luisteren. Zo kunnen we
ook laten horen hoe de stukken die polyfoon gedacht waren, door het neerschrijven in het speciale schrift van de orgeltabulatuur veranderingen hebben ondergaan.
De naam Heinrich Finck is in die tabulaturen niet zelden vervormd terug te vinden als fynk of Phynk en ook de titels van zijn stukken
Egredientem of Melchisedech zijn vaak raadselachtig. Vermoedelijk moest het neerschrijven van muziek in die tijd snel afgehandeld
worden.
Twee van die orgeltabulaturen van Finck, 0 sacrum misterium en Egredientem, brengen we in de eerste helft van het programma. Een
gedeeltelijk uitgeschreven mis met fragmenten uit het proprium voor de vierde adventszondag en de algemene lijnen van de Missa
Dominica/is zijn daarin verwerkt.
Daarna wenden we ons tot Ludwig Senfl, die in de tabulatuur van het klooster van de Heilige Geest Ludovici Sweyzer wordt genoemd
en van wie meerdere werken vermeld staan. Tussen de werken Da pacem en Vita in ligno moritur(dat het jaar 1540 als datering
draagt) staan nog twee composities die de muziekwetenschap aan de Zwitserse meester toeschrijft. In pace in idipsum is gebaseerd op een tekst waar Martin Luther erg van hield en het is bekend dat hij Senfl meermaals heeft gevraagd deze tekst op muziek te
zetten. Dit motet is anoniem overgeleverd in Kopenhagen en Zwickau, maar wordt sinds kort door Ole Kongsted toegeschreven aan
Senfl.
Verschillende bronnen schrijven ook 0 bone Jesu aan Senfl toe, maar wij kwamen dit motet voor het eerst tegen als een anoniem
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stuk in een handschrift met muziek van Johann Walter. Onder het zingen moesten we echter allemaal aan de motetten van Josquin
denken en we gingen twijfelen over de indeling.
Omdat er in de Poolse tabulaturen overwegend geestelijke muziek is opgenomen, vallen de profane stukken erg op. Daarom wijden
we het laatste deel van het concert aan het lied van Duitse oorsprong. De weinige bewaard gebleven liederen van Adam von Fulda
zijn ware meesterwerken van het vroege vierstemmige Duitse lied. 0 diva sollers is een versie van het lied Ach Jupiter dat een
nieuwe geestelijke tekst heeft meegekregen. Deze praktijk heet in de vaktaal contrafactuur. Dat lied zou Senfl trouwens later ook op
muziek zetten. Omdat Adam von Fulda ervan hield zijn naam in de vorm van een acrostichon in zijn liederen te vereeuwigen, kan men
zeker zeggen dat deze liederen ook echt van zijn hand zijn. Senfls beroemde lch stund an einem Morgen brengen we alternerend met
stemmen en orgel. Het laatste woord komt "des loinigs von polenn singer" toe. Na zijn sobere Ach herzigs Herz wordt met Nigra sum
sed formosa weer de weg naar de geestelijke muziek ingeslagen.
De verbintenis tussen de Hanzestad Krakau en haar kunstenaars werkte in twee richtingen: de kunstenaars vonden in deze bloeiende
stad een uitstekend forum voor hun kunst, en de stad koesterde zich in de schittering van 'haar' kunst. Vandaag is het niet anders.

Vertaling: Ingrid Degraeve
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Rorate caeli
Rorate caeli, desuper,
et nubes pluant justum:
aperiatur terra,
et germinet Salvatorem.

Dat de hemelen dauwen en de wolken
de gerechtigde als regen laten neerkomen:
de aarde opene zich
en brenge de Verlosser voort.

Caeli enarrant gloriam Dei:
et opera manuum eius
annuntiat firmamentum.

De hemelen vertellen de glorie van God:
het uitspansel verkondigt
de werken van zijn handen.

Kyrie
voor de misdelen: zie p. 251

Audi filia
Audi filia, et vide, et inclina aurem tuam:
quia concupivit rex speciem tuam.
Vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebes:
filiae regum in honore tuo.

Luister dochter, en kijk op, en wend je oor hierheen:
de koning heeft immers hevig naar je schoonheid verlangd.
Alle rijke volkeren zullen om je voorkomen smeken:
ter ere van jou als koningsdochter.

Adducentur regi virgines post eam:
proximae eius afferentur tibi.
Adducentur in laetitia et exsultatione:
adducentur in templum regis.

Na haar zullen jonge meisjes tot bij de koning geleid worden:
haar verwanten zullen aan jou voorgesteld worden.
Ze zullen in een toestand van vreugde en uitgelatenheid
gebracht worden:
ze zullen binnengeleid worden in de tempel van de koning.

Agnus Dei
voor de misdelen: zie p. 251

Ecce virgo
Ecce virgo concipiet,
et pariet filium:
et vocabitur nomen eius Emmanuel.

Kijk, de maagd is zwanger geworden
en heeft een zoon gebaard:
en hij zal de naam Emmanuel dragen.

In pace in idipsum
In pace in idipsum. Dormiam et requiescam.
Si dedero somnum oculis meis
et palpebris meis dormitationem.

In vrede, terstond, zal ik slapen en rusten.
Als ik de slaap aan mijn ogen en de sluimering
aan mijn oogleden zal overgeleverd hebben.

0 bone Jesu
0 bone Jesu!
Duo in me cognosco
naturam quam fecisti

0 goede Jezus!
Ik herken twee zaken bij mezelf,
de ingesteldheid die jij geconcipieerd hebt
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et peccatum, quod ego adieci:
fateor homine,
quia per culpam deformavi naturam.
Memento, quod sum spiritus vadens
et non rediens.
Per me ii in peccatum
per me redire non possum.
Tu bone Jesu!
Tolle a me quod ego adieci,
ut permaneat quod tu fecisti,
ne pereat,
quod precioso sanguine tuo in cruce redemisti.

en de zonde, die ik heb toegevoegd:
ik geef toe aan de mens, omdat ik
mijn natuurlijke aard door zonde misvormd heb.
Wil bedenken dat ik een zoekende ziel ben
en niet op mijn stappen kan terugkeren.
Door mijn eigen schuld ben ik in de fout gegaan,
door mijn eigen schuld is terugkeer niet mogelijk.
Jij welwillende Jezus!
Scheld me kwijt wat ik heb aangericht, opdat
zou bestendigd worden wat jij hebt opgebouwd,
opdat niet zou verloren gaan, wat jij met je bijzonder
bloedvergieten aan het kruis hebt vrijgekocht.

0 diva sollers / Ach Jupiter
0 diva sollers virgo
virgineos inter coetus regis
thesaurus angelorum.

0 goddelijke, knappe maagd
onder de maagden van het gezelschap van de koning,
toeverlaat van de engelen.

Ach, Jupiter, hettst du gewalt so mannigfalt,
als etwan was erheicht dein preis!
Mein klag, die fuer ich tausentfalt in der gestalt
vor deinem thron kglicher weig.
Mein bitt wird nit von dir
gewendt behendt erman ich dich der gir,
da dich schwerlich der liebe kraft
behaft durch Fraw Diane zir.
Heli-, merk mein klag, die ich dir sag:
Send hilf und trost, ee ich verzag!

Ach, Jupiter, moge je kracht zo overvloedig zijn
dat de lof die je toekomt nog mag groeien!
Aanhoor mijn klacht die voor je troon
duizend keer groter wordt.
Je gaat niet in op mijn verzoek,
je te vermannen tegen je verlangen,
dat je in de ban slaat, tegen de kracht
van de schoonheid van Vrouwe Diana.
Luister naar mijn klacht die ik je toevertrouw:
Stuur hulp en troost, voordat ik versaag!

Ich stund an einem Morgen
ich stund an einem Morgen
heimlich an einem Ort
da Mtt ich mich verborgen,
ich Mrt kINliche Wort
von einem Fdulein hbsch und fein,
das stund bei seinem Buhlen:
"Es mul3 geschieden sein."

Ik stond eens op een morgen
heimelijk op een plek,
daar had ik me verborgen
en hoorde ik van een mooie en fijne jonge vrouw
veel klagende woorden,
ze zei tegen haar lief:
"Wij moeten afscheid nemen."

"Herzlieb, ich hab vernommen,
du wolltst von hinnen schier.
Wenn willst du wiederkommen?
Das solist du sagen mir."
"So merk, Feinslieb, was ich dir sag,
mein Zukunft tust du fragen,
ich weif3 weder Stund noch Tag."

"Hartendief, ik heb gehoord,
dat je van hier wilt weggaan.
Wanneer kom je terug?
Dat moet je me zeggen."
"Hoor, fijn lief, wat ik je zeg:
je vraagt naar mijn toekomst,
ik ken noch uur noch dag."

Das Fdulein, das schrie: "Morte!
Mord qber alles Leid!

De jonge vrouw schreeuwde: "Mortel
Alle leed moge sterven!
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Mich kranken deine Worte,
Herzlieb, nicht von mir scheid!
Fr dich so setz ich Gut und Ehr,
und sollt ich mit dir ziehen,
kein Weg war mir zu fern."

Jouw woorden doen me pijn,
hartendief, verlaat me niet!
Voor jou geef ik al mijn bezit en eer,
en als ik maar met je mee mocht,
dan was me geen weg te ver."

Ach herzigs Herz
Ach herzigs Herz, mein Schmerz
erkennen tu, ich hab kein Ruh,
nach dir steht mein Verlangen.
Ist Wunder nicht - dein freundlich aicht
hat mein Herz gefangen.

Ach, lief hart, mijn smart
wijst erop dat ik niet tot rust kom,
ik verlang naar jou.
Het is geen wonder dat je lieve gezicht
mijn hart heeft veroverd.

Nun bin ich dir mit Gier
von Herzen g'neigt. Auf meinen Eid
soli mir kein liebre werden
dann du allein. Merk wie ch's mein du bist mein Trost auf Erden.

Nu ben ik je met het vuur
van mijn hart toegeneigd. Ik zweer
dat niemand me liever is
dan jij alleen. Wees zeker dat ik het meen je bent mijn enige troost op aarde.

Nimm an von mir zu dir
mein willigs Herz. Ohn' allen Scherz
hab ich mich dir ergeben.
Schaff und gebeut - kein Dienst mich reut;
will freundlich mit dir leben.

Neem van me aan het willige hart
dat ik je geef. Van alle scherts gespeend
geef ik me aan je over.
Bezit en buit - niets is me te kostbaar;
als ik maar vreugdevol aan je zijde kan leven.

Nigra sum
Nigra sum, sed formosa filiae Jerusalem,
sicut tabernacula Cedar
sicut pellis Salomonis.
Nolite me considerare, quod fusca sim,
quia decoloravit me sol.

Ik ben zwart, maar welgevormd, dochters van Jeruzalem,
zo donker als de tenten van Cedar,
als het tentzeil van Salomon.
Maar beschouw me niet als een zwarte,
immers de zon heeft mijn huid doen verkleuren.

Vertalingen: Katja Scheel, Ingeborg Dusar, Ingrid Degraeve (Duits), Brigitte
Hermans (Latijn)
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— Concerto Palatino &
Gesualdo Consort Amsterdam

12

Harry van der Kamp

muzikale leiding

Gesualdo Consort Amsterdam

Stephanie Petitlaurent
Nele Gram13
Marnix De Cat
Harry van Berne
Koen van Stade
Harry van der Kamp

sopraan
sopraan
contratenor
tenor
tenor
bas & artistieke leiding

Concerto Palatino

Bruce Dickey
Doron David Sherwin
Simen Van Mechelen
Adam Woolf
Charles Toet
Wim Becu
Liuwe Tamminga

cometto & artistieke leiding
cometto
trombone
trombone
trombone & artistieke leiding
trombone
orgel

i<A) 4

Koninkrijk
der Nederlanden

Dit festivalconcert werd mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Consulaat-Generaal der Nederlanden

DONDERDAG, 28 AUGUSTUS 2008

inleiding: 19.15 uur - foyer AMUZ
concert: 20.00 uur - AMUZ
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PROGRAMMA

Johannes de Cleve (1528/9-1582)
Missa Cum transisset Sabbatum
Kyrie, á 6
Jean de Castro (ca. 1540/5-ca. 1600)
Cum transisset Sabbatum, â 5
Johannes de Cleve
Mirabilia testimonia tua, á 6
Johannes Wanning (1537-1603)
Cum venerit Paracletus, á 6
Johannes de Cleve
Missa Tribulatio et angustia
Agnus Dei, á 6
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Susanne un jour, á 5
Francesco Rognoni Taeggio (2de helft 16de eeuwin of na 1626)
Passaggi sopra 'Susanne un jour'
per il trombone alle bastarda
Jan Pieterszoon Sweelinck
Mon Dieu, â 3
Jacob Praetorius (1586-1651)
Quis novus hic oritur / Forti animo esto, á 6
Reichardus Mangon (fl. 1599-1609)
Da ist die Stimme, á 6
Martin Peudargent (ca. 1525/30-na 1587)
Circumdederunt me, â 5
II nest plaisir, â 6
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Martin Peudargent/ Girolamo Dalla Casa (?-ca. 1601)
II nest plaisir (diminuties voor cornetto)
Jan Pieterszoon Sweelinck
Sus, louez Dieu, b 6
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Wein, Wrze und Weihrauch
Muziek ten tijde van het verval der Hanze, 1555-1620
Harry van der Kamp

Hamburg, 26 augustus 1603.
Jan tom Dieck, koopman en directeur van de firma Berndsen & tom Dieck zag vanuit het raam van zijn kantoor 32 schepen liggen
in de Hamburgse haven. Hoofdschuddend stelde hij vast, dat slechts twaalf daarvan uit Hanzesteden afkomstig waren. De overige
kwamen uit Londen (7), Amsterdam (7), Utrecht (3), Spanje, Frankrijk en Zweden (elk 1). In zijn dagboek schreef hij het volgende.
Dat zijn de feiten: twee derde van de schepen komen uit vreemde havens en ze zijn bovendien groter en sneller dan onze
eigen schepen. Nee, nee, de Hanze kun je vergeten, die heeft nog maar een schaduw van zijn vroegere betekenis. Ooit was de Hanze
belangrijk. Wat zou er van Hamburg of Lëbeck geworden zijn zonder dit stedenverbond? Zeker hebben ook wij heeft ook onze zaak
veel aan de Hanzekooplui te danken, heel veel. Maar wat voorbij is, is voorbij Mijn vader had het vroeger al bij het rechte eind: de
Hanze is dood. Ze heeft zichzelf overleefd. Geen koopman laat zich meer voorschrijven met wie hij handel mag drijven, en de eertijds
noodzakelijke bescherming van de steden is tegenwoordig eerder een belemmering. Lëbeck, de grote leider van de Hanze, heeft
zo'n twintig jaar geleden nog besloten een prachtkantoor in Antwerpen te bouwen. Werkelijk een luxueuze behuizing, met comfortabele kamers voor passerende hanzeaten. Maar dat was veel te laat Weggegooid geld. In Vlaanderen zat geen toekomst meer
Amsterdam, daar moest je heen! Die LObeckers hebben altijd gedacht dat de Hanze niet kapot kon, en dat werd bijna nog erger toen
ze zich verhardden in de protestantse leer Ze verloren iedere zin voor realiteit! En daardoor, als je het mij vraagt is het mis gegaan
met de Hanze.
Mijn vader stuurde mij veertig jaar geleden naar Riga, Londen én Amsterdam, om in de leer te gaan bij zijn zakenvrienden aldaar Ook naar Venetië, waar weinig meer over was van de roem van weleer, maar waarlangs wel de verbindingen naar
Constantinopel liepen, en daar kwam het op aan. Nog vorig jaar heb ik een hele ton tulpenbollen daarvandaan naar mijn Hollandse
partner gestuurd, voor een ongelofelijk hoge pnjs. Die Hollanders zijn zo rijk geworden de laatste twintig jaar dat ze van gekkigheid
niet weten wat ze met hun geld moeten doen. Tulpen! Toen de eerste vracht tulpenbollen in 1566 in Antwerpen aankwam wist de
reder niet wat hij er mee aan moest hij at er een paar, maar vond ze niet lekker smaken en dumpte ze onder de grond Met als
gevolg een bloeiende handel!
Zoals gezegd, mijn vader keek verder dan de regels van de Hanze toelieten. Hij had de zaak overgenomen van mijn grootvader die alleen in stoffen handelde en zeer afhankelijk was van de bescherming van het Hanzeverbond. Maar vader schakelde over op
rijnwijn, die hij uit Keulen en Mainz liet komen. Koggen vol wijnvaten zakten de Rijn af, legden bij Düsseldorf aan, voeren dan het toleiland Kaiserswerth voorbij, passeerden Kalkar, Wesel en Cleve, alvorens bij Amhem de soms moeilijk bevaarbare IJssel op te gaan.
In Düsseldorf publiceerde Martin Peudargent zijn Tweede Boek der Gewijde Zangen. Peudargent zou weinig geld bezitten als je op zijn naam afgaat maar ik weet dat hij een huis bezat in Cleve, dat hij zeer actief was aan het Hof van JOlich-Cleve,
dat in Düsseldorf resideerde, en dat hij een zeer bedreven musicus en zangmeester was. Dus met dat geld viel het wel mee, denk
ik. Musici zijn ook een soort kooplui leveranciers van schone klanken. In Düsseldorf moeten meer bijzondere musici verkeerd
hebben. Jean de Castro bijvoorbeeld. Rare man, zegt men. Kwam uit Luik. Net als Peudargent, die eigenlijk in Huy geboren was. Ook
Reichardus Mangon - Richard de Slachter - kwam uit die buurt. Was enige tijd in Aken en trok toen vanwege de godsdiensttwisten
aldaar de Rijn op, ik weet niet waarheen. Een opvallende figuur die zich aan niemand iets gelegen liet liggen. Kortom, allemaal creatieve geesten, geboren aan de Maas op de route naar die eertijds welvarende Hanzestad Dinant, waar uitzonderlijke geelkoperen
voorwerpen werden gemaakt. Jammer genoeg is die stad in de oorlog tussen Frankrijk en Karel V in 1554 geheel verwoest We verloren daardoor een solide handelspartner met zijn unieke dinanderie.
Cleve was de geboorteplaats van een musicus van wie ik tijdens mijn leertijd in Venetië een motet tegenkwam in een
Venetiaanse verzameldruk. Ik heb het nooit mogen horen, ik heb ook eigenlijk geen verstand van muziek, maar wel van oude boeken

147

en alles wat verder gedrukt is, maar daar kom ik nog over te spreken. Later kwam ik diezelfde componist Johannes de Cleve tegen in
Augsburg, waar ik overnachtte op een van mijn reizen naar Italië. Hij liet mij toen zijn nieuwste Heilige Harmonieën zien. Kort daarop
moet hij zijn overleden.
A propos Kaiserswerth, zojuist is hier in Hamburg Jacob Praetorius teruggekeerd, de zoon van de beroemde organist
Hieronymus. Jacob is twee jaar in de leer geweest bij meester Jan Sweelinck in Amsterdam en vertelde me dat Sweelincks grootvader, Swybbert geheten, van Kaiserswerth kwam, van het Sint-Swibertusklooster Hij is in Deventer vicaris en organist van de SintLebuinuskerk geworden (daar zal hij dan wel met een van onze Hanzeschuiten naar toe gereisd zijn) en heeft vervolgens drie zoons
verwekt bij een Deventer schone. Celibaat? Ach, de kanunniken gaven al het slechte voorbeeld, hoe kan een vicaris het dan beter
doen? Een van deze zoons was Sweelincks vader Peter, die uiteindelijk in de jaren zestig (het ging de hanzeatische principaalstad
Deventer met zijn vele bijsteden al niet meer voor de wind) naar het welvarende Amsterdam vertrok, waar zijn zoon Jan in 1577 organist werd van de Oude Kerk.
Op onze wijnreis was Deventer overigens een belangrijke aanlegplaats. Vandaar koersten we naar de principaalstad
Kampen om dan via de soms slecht bevaarbare Usselmonding de Zuiderzee in te steken en langs de Friese kust naar Hamburg te
zeilen. Mijn zoon Heinrich, die in Danzig verblijft, schreef mij onlangs dat daar aan de Marienkirche een kapelmeester werkt die uit
Kampen komt. Johannes Wanning is zijn naam. Hij is waarschijnlijk met een van onze snikken, koggen of karvelen naar Danzig gevaren, hoewel sommigen ook de weg over land prefereren, omdat ze last hebben van jichtige aandoeningen. Hij wordt zeer gerespecteerd en componeert prachtige motetten, die hij Sententiae noemt. Een mooie titel. De arme man heeft last van allerlei kwalen. Mijn
zoon denkt dat hij binnenkort zal sterven.
Als die rijnwijn dan in Hamburg was aangekomen werd hij in akelig grote hoeveelheden gedronken (maar ik moet bekennen, het bier was nóg geliefder). Bij die wijn moesten dan kruiden gemengd worden, peper of kruidnagelen, piment of kardemom,
naar geheim recept natuurlijk. Omdat we voor dat doel zóveel specerijen moesten inkopen, zijn we die ook maar gaan verkopen. Een
uitstekende handel.
Het derde artikel waarmee mijn vader succes had was wierook. Sinds de activiteiten van Dr Martinus Luther zat er in wierook geen handel meer Aangezien de jonge protestantse religie aanvankelijk stad en land beheerste, werd de handel in wierook niet
toegelaten. Ook de Staat van de Duitse Orde in Pruisen keerde zich van de oude kerk af Gevolg: er was nauwelijks wierook meer
nodig en de meeste leveranciers gingen voor de bijl. Totdat de jezuïeten zich in Beieren vestigden en daardoor ook in de rest van het
land de mensen weer terugkeerden naar het oude geloof Maar waar haalden ze dan de wierook vandaan? Mijn vader had uit zijn
leertijd nog goede contacten in Venetië en kon daardoor een bloeiende handel beginnen in wierook van de beste Arabische kwaliteit Niet de goedkope Indische variant (die is voor het gewone kerkvolk, dat moeten anderen maar leveren), die komt via Spanje en
Portugal naar Europa. Nee, wij leveren alleen aan onze eminenties en bisschoppen, en wel datgene wat zij betalen willen en kunnen.
Een makkelijke handel. Hoeven we niets voor te doen. Laat ze maar diep in de buidel tasten voor dat penetrante, hoofd, hart en neus
benevelende product, die verschrikkelijk doordringende stank. Maar aan de andere kant moet ik zeggen dat dat oude geloof ook
een geweldige hoeveelheid aangename muziek heeft voortgebracht In Augsburg, waar sinds mensenheugenis de familie Fugger,
een van de grootste concurrenten van het Hanzeverbond, de scepter zwaait - in het hol van de leeuw dus - heb ik wel eens een mis
gehoord van die man uit Cleve, die Johannes, waar ik het eerder over had. Hoewel ik de kerk binnenging om de wierook te testen
(het bleek de inferieure kwaliteit te zijn)en dan weer snel te verdwijnen, werd ik geheel in beslag genomen door die hemelse klanken, zodat ik de kwalijke wierookstank vergat en veel langer binnen bleef dan ik normaal deed. Je zou er weer gelovig van worden,
zo schoon is die muziek.
Misschien zou ik een muziekdrukverzameling moeten aanleggen. Maar ach, nee, dan kun je het nog steeds niet horen,
want muzieknoten zeggen me niets. Maar tekst wel. Woorden zijn een genot voor me. Ik heb genoeg verdiend om me een waardevolle bibliotheek te kunnen permitteren, met veel kostbare drukken, maar ook handschriften. In mei van dit jaar heb ik misschien
wel het kostbaarste bezit ooit verworven. In Braunschweig bood een handelaar me een prachtig in linnen gebonden perkamenten
band aan met bronzen sloten. Ik was onmiddellijk verkocht. Die moest ik hebben. Hij vroeg er een belachelijk lage prijs voor, dus
zijn naam zal ik hier niet noemen, wal i ik weet zeker dat hij die band niet rechtmatig in zijn bezit had gekregen. We waren het dus
snel eens. Thuisgekomen moest ik enige tijd moeite doen om dat kro/loze schrift te ontcijferen. Maar toen ik het kon lezen was ik
meteen geboeid. Een blinde zanger, Volker geheten, vertelt 39 verhalen over een Siegfried en een Kriemhild, over een Gunther en
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een Brunhilde, over een Hagen, allemaal Bourgondiërs. Veel liefde en leugen, veel bedrog en dood: "daz ist der Nibelunge nor Zo
eindigt die lange geschiedenis. Zeker een verheffend gedicht. Met prachtig rijm. Ik zou daar wel meer over willen weten. De pastoor zal ik eens vragen of hij zo'n verhaal kent. Zo'n gedicht. Wie zou de dichter zijn? Wellicht zou een zanger dit moeten voordragen. Misschien iets voor die eigenzinnige avonturier uit Luik, die ik laatst in Aken ontmoette, die Mangon, die hoe heet ie ook weer,
Reichardus? Misschien kan ik hem dit gedicht op muzieknoten laten zetten en hem daar goed voor betalen. Ik, Jan tom Dieck uit het
oude hanzeatengeslacht, van de firma Bemdsen & tom Dieck, handelaars in "Wein, Wërze und Weihrauch", wijn, kruiden en wierook,
van alles het beste!
Tot zover het dagboek van een Hanzekoopman, dat op historische bronnen is gebaseerd en geïnspireerd. Wat de hier en daar voorbijkomende componisten betreft, valt nog het volgende te zeggen. Johannes de Cleve bracht in zijn jeugd enige tijd door in Holland
en werd een gedegen discipel van de Nederlandse school. Zijn muziek was in haar gebruik van de heersende compositieregels toch
modern waar het ging om tekstverklanking. lets soortgelijks kon later gezegd warden van Jan Pieterszoon Sweelinck, die met inachtneming van de regels van Zarlino een madrigalistisch idioom ontwikkeld had in zijn psalmcomposities, evenals in de vooroefeningen
daartoe, de chansons en de 'rimes', en daarin was hij moderner dan men algemeen denkt. Sweelincks Susanne un jour is een van de
beste versies van de 38 die er bestaan. De populariteit van het lied leidde tot meerdere gediminueerde versies waarvan die van de
Milanees Francesco Hognoni, voor trombone alla bastarda, een van de meest saillante is.
Jean de Castro, die aanvankelijk in Antwerpen vertoefde, sloeg aan het zwerven vanwege de godsdiensttwisten, die hand over hand
toenamen. Hij was een buitengewoon expressief componist en ook als mens moet hij zich van tijd tot tijd op niet mis te verstane
wijze geuit hebben. Hij was actief aan het Dësseldorfse hof en kwam uiteindelijk in Keulen terecht, waar hij naar alle waarschijnlijkheid ook is gestorven.
Peudargents chanson II n'est plaisir,, het enige dat we van hem kennen, was zo populair dat Girolamo Dalla Casa, die in dienst was
van de San Marco in Venetië, er diminuties op componeerde. Martin Peudargent was meer dan dertig jaar in dienst van de hertog
van Kleef, maar noemde zichzelf in zijn eerste publicatie in 1555 musicus aan het hof van Wilhelm V in Düsseldorf. Hij was een degelijke klassieke polyfonist, die herhaaldelijk boven zichzelf uitsteeg. Dat gold ook voor Johannes Wanning, die inderdaad - tom Diecks
zoon Heinrich vermoedde het al - in oktober 1603 is overleden.
Jacob Praetorius was na zijn terugkeer in Hamburg zijn verdere leven lang organist van de Sankt-Petri in Hamburg. Hij heeft ons
onder andere enkele orgelwerken en een reeks huwelijksmotetten nagelaten, die bewijs leveren van zijn vindingrijkheid en vakmanschap. Zijn leermeester Sweelinck schreef zelf een huwelijksmotet ter gelegenheid van Jacobs huwelijk met Margareta van Kampen
in 1608: "Van de oevers van de Amstel zijn wij gekomen om u, tortelduifjes, een lied te zingen."
Richard Slachter of Reichardus Mangon, die zich "Aquigranensis" (uit Aken) noemde maar waarschijnlijk in het Waalse Maasgebied
is geboren, werd orgelleraar van Prins Julius Friedrich von Wërtemberg aan het Collegium Illustre in Tëbingen. In 1600 werd hij er
ook organist aan de Stiftskirche. Zijn Hoheliedmotetten werden in 1609 in Frankfurt gepubliceerd ter gelegenheid van het huwelijk van zijn adellijke werkgever. De bronnen ervan zijn vervolgens waarschijnlijk via hanzeatische routes terechtgekomen in de
Hanzestad Elbing (Elblag in Polen, bij Danzig), later verder stroomopwaarts aan de Weichsel in de Hanzestad Thorn (Torun), en
zelfs in Stockholm. Na 1609 zijn we elk spoor van hem bijster. Er kan slechts vermoed worden dat hij Tëbingen verliet en zich naar
de Hanzegebieden aan de Oostzee begaf. Of hij de juiste man voor het Nibelungenlied geweest zou zijn, zoals Jan tom Dieck vermoedde, valt te betwijfelen.
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Kyrie
voor de misdelen zie p. 251

Dum transisset Sabbatum
Dum transisset Sabbatum,
Maria Magdalena,
et Maria Jacobi,
et Salome, emerunt aromata ut
venientes ungerent Jesum.

En toen de sabbat voorbij was,
kochten Maria van Magdala
en Maria, de moeder van Jacobus,
en Salome specerijen
om Jezus te gaan zalven.

Mirabilia testimonia tua
Mirabilia testimonia tua,
Domine, ideo scrutata est ea anima mea.
Declaratio sermonum tuorum illuminat,
et intellectum dat parvulis.
Os meum aperui, et attraxi spiritum,
quia mandata tua desiderabam.

Wonderbaar zijn uw getuigenissen,
Heer, daarom bewaart ze mijn ziel.
Het openen van uw woorden verspreidt licht
en het geeft de onverstandigen inzicht.
Ik doe mijn mond wijd open en hijg,
want ik verlang naar uw geboden.

Cum venerit Paracletus
Cum venerit Paracletus
quem ego mittam vobis a Patre
spiritus veritatis qui a Patre
procedit ille
testimonium perhibebit de me.

Wanneer de Trooster komt,
die Ik u van de Vader zal zenden,
de Geest van de Waarheid,
die van de Vader uitgaat,
zal Hij van Mij getuigen.

Agnus Dei
voor de misdelen zie p. 251

Susanne un jour
Susanne un jour d'amour sollicitée
par deux vieillarts convoitans sa beauté,
fut en son coeur triste et desconfortée.
Voyant l'effort fait â sa chasteté,
elle leur dit: "Si par desloyauté
de ce corps mien vous avez jouyssance,
c'est fait de moy. Si je fais resistence,
vous me ferez mourir en deshonneur.
Mais j'ayme mielx perir en innocence,
que d'offenser par peché le Seigneur."

Susanne, eens om haar liefde verzocht
door twee grijsaards die haar schoonheid begeerden,
werd triest en troostloos in haar hart.
Bij het zien van de aanslag op haar kuisheid,
sprak zij tot hen: "Als u in oneerbaarheid
aan mijn lichaam plezier beleeft,
is het met mij gedaan. Als ik weerstand bied,
zult u mij in schande laten sterven.
Maar liever ga ik te gronde in onschuld,
dan dat ik zondig voor de Heer."

Mon Dieu
Mon Dieu, que j'ayme ma Deesse,
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et les vertus qui l'élèvent aux cieux!
Man Dieu, que j'ayme ses beaux yeux,
dont l'un mest doux, l'autre plein de rudesse.

en de deugden die haar hemelhoog verheffen!
Mijn God, hoezeer bemin ik haar mooie ogen,
waarvan het een mij lief, het ander mij bars aankijkt.

Mon Dieu, que j'ayme la sagesse
de ses propos qui raviroyent les Dieux,
et la douceur de son ris gracieux,
qui me remplit d'une heureuse allegresse.

Mijn God, hoezeer bemin ik de wijsheid van haar
woorden, die de goden in verrukking zouden brengen,
en de streling van haar bevallige lach,
die me vervult van blijdschap en geluk.

Men Dieu, que j'ayme è l'ouyr deviser,
et tout ravi baiser et rebaiser
sa blanche main lors que moins elle y pense!

Mijn God hoezeer bemin ik haar te horen praten,
en steeds weer in verrukking haar te kussen
op haar blanke hand wanneer ze er het minst op bedacht is!

Mais quel amour me sQauroit mieux charmer
que cest esprit qui la fait estimer,
mesme de ceux qui n'ont sa cognoissance.

Maar welke liefde zou me meer kunnen charmeren
dan dat gemoed dat zelfs in hoge achting staat
bij diegenen die geen kennis van haar hebben.

[luis novus bic oritur / Forti animo esto
Quis novus hic oritur sonitus?
Quae jubila tanta?
Musica quem celebrat
tam veneranda virum?
Sponse, tibi pia turba
canit laetos hymenaeos,
cui comes it
pietas, candor, et alma fides.
Cuius amore precor
flagrant pia membra Joannis?
Elisabethae quam Deus almus amat.
Conjunctis ergo votis gratamur honores,
Conjugii sponsis
ut bene coepta cadant.
Prole sit aucta domus,
coeat pac foedere firma.
Vivite felices
secula multa simul.

Welk nieuw geluid waart hier rond?
Welk een grote vreugde?
Wie is de man die deze
hooggeschatte muziek eer brengt?
Bruidegom, je trouwe volk
zingt blije bruiloftsliederen,
voor wie als gezel evolueert naar
plichtsgevoel, eerlijkheid, en mild vertrouwen.
Ik vraag je voor wiens liefde
het lichaam van Johannes in gloed staat?
Voor Elisabeth, die de milde God liefheeft.
In gezamenlijke wensen betuigen wij hen eerbied,
als gehuwden met hun echtgenoten
opdat wat goed begon, goed zou uitdraaien.
Door een nakomeling wordt het huis gegrondvest,
dat het door een sterk verbond mag verenigd worden.
Dat jullie bij deze ook gelukkig mogen leven
gedurende vele eeuwen.

Forti animo esto.
Dominus coeli, det tibi gaudium,
pro toedio, quod perpessus es.
Benedicat te Deus Israel,
quia filius es optimi viri,
et iusti, et timentis Deum,
et dicatur benedictio,
super uxorem tuam,
et super parentes vestros,
ut videatis filios
et filios filiorum,
et sit semen vestrum
benedictum a Deo Israel,

Wees standvastig van geest.
Dat de Heer in de hemel je vreugde mag geven,
in tijd van tegenspoed die je moet doorstaan.
Dat de God van Israël je mag zegenen,
omdat je de zoon bent, de allerbeste man,
de rechtvaardige, en omdat je godvrezend bent.
Dat een zegen mag uitgesproken worden
over je echtgenote,
en over je ouders,
opdat je je kinderen en
de kinderen van je kinderen zou mogen zien.
Dat je zaad door de God van Israël
mag gezegend worden,
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qui regnat in secula seculorum.
Amen.

hij die regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Da ist die Stimme
Da ist die Stimme meines Freundes,
siehe, er kommt
und hëpfet auf den Bergen
und springet auf den Hëgeln.
Mein Freund ist gleich einem Reh
oder jungen Hirsch,
sieh, er steht hinter unsrer Wand
und siehet durchs Fenster
und gucket durchs Gitten

Hoor, de stem van mijn geliefde!
Zie, daar komt hij,
springend over de bergen,
huppelend over de heuvelen.
Mijn geliefde is als een gazel
of het jong van een hert.
Zie, hij staat achter onze muur
kijkend door de vensters,
spiedend door de traliën.

Mein Freund antwortet und spricht zu mir:
stehe auf, meine Freundin,
meine Schëne, und komm her!
Denn siehe, der Winter ist vergangen,
der Regen ist weg und dahin.
Die Blumen sind herfërkommen im Lande,
der Lenz ist herbeikommen und
die Turteltaube lësst sich hëren in unserem Lande.

Mijn geliefde gaat tot mij spreken:
sta toch op, mijn liefste,
mijn schone, en kom!
Want zie, de winter is voorbij,
de regen is over, verdwenen.
De bloemen vertonen zich op het veld,
de zangtijd is aangebroken en
't gekir van de tortel wordt gehoord in ons land.

Der Feigenbaum hat Knoten,
die Weinstëck' haben Reben gewonnen
und geben ihren Ruch.
Stehe auf, meine Freundin,
und komm, meine Schëne, komm her,
meine Taube in den Felslëchern,
in den Steinritzen,
zeige mir deine Gestalt,
lass mich hëren deine Stimm
denn deine Stimm ist sOsse,
und deine Gestalt lieblich.

De vijgenboom laat zijn vroege vrucht zwellen,
en de wijnstokken in bloei
geven geur.
Sta op, kom, mijn liefste,
mijn schone, kom!
Mijn duif in de rotskloof
in de schuilhoek van de bergwand,
laat mij uw gedaante zien,
laat mij uw stem horen,
want zoet is uw stem
en uw gedaante is bekoorlijk.

Circumdederunt me
Circumdederunt me gemitus
et torrentes iniquitatis conturbaverunt me,
dolores inferni circumvallaverunt me,
praeoccupaverunt me laquei

Banden des doods hadden mij omvangen,
en stromen van verderf hadden mij overvallen,
banden van het dodenrijk hadden mij omgeven,
valstrikken van de dood lagen op mijn weg.

In afflictione mea
invoco te Domine.
A te Deus meus clamo.

Toen het mij bang te moede was,
riep ik de Heer aan.
Tot mijn God riep ik om hulp.

Exaudi de templo sancto tuo vocem meam,
clamor meus coram te penetret in aures tuas.
Et si ambulavero in medio umbrae mortis

Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis,
mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
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non timebo mihi, quoniam te mecum es.

vrees ik geen kwaad, want Gij zijt bij mij.

II n'est plaisir
II nest plaisir ne d'esbatement
que d'avoir belle amye
mais en disant bien sQay comment
je n'ay und choisie.
El est si bien a mon plaisir
pour tant je l'ay voulu aymer.
Je remercy le dieu d'amour
que si belle amye ma donez.

Geen leuker vermaak of plezier
dan met een knappe minnares
maar terwijl ik dit zeg, weet dan goed dat
ik er een heb uitverkoren.
Zij kan me zo aangenaam vermaken,
nochtans wilde ik haar ook liefhebben.
Ik dank de god van de liefde
die mij een zo mooi liefje gegeven heeft.

Sus, louez Dieu
Sus, louez Dieu, men ame, en toute chose.
Et tout cela qui dedans moy repose,
louez son Nom tressainct et accompli.
Presente á Dieu louanges et services,
0 toy, men ame, et tant de benefices,
qu'en as receu, ne les mets en oubli.

Welaan, mijn ziel, eert God in alle dingen.
En al wat binnen in mij aanwezig is,
roemt zijn allerheiligste en voortreffelijke Naam.
Bied God lofbetuigingen en diensten aan.
En jij, mijn ziel, wil niet de vele voordelen
verzuimen die je erdoor ontvangen hebt.

Ainsi le beni, luy qui, de pleine grace,
toutes tes grand's iniquités efface,
et te guerit de toute infirmité.
Luy qui rachette et retire ta vie,
de dure mort, qui t'avoit asservie,
t'environnant de sa benignité.

Want gezegend is hij, die zeer bereidwillig
al je grote zonden uitwist,
en je geneest van elke kwaal.
Hij, die je leven vrijkoopt en het ontneemt
aan de dood, waaraan je ten prooi valt,
en je omringt met zijn goedhartigheid.

Luy qui de biens è souhaict et largesse
emplit ta bouche, en faisant ta jeunesse
renouveller comme è l'aigle royal.
C'est le Seigneur, qui tousiours se recorde
rendre le droit, par sa misericorde,
aux oppressés, tant est juge loyal.

Hij die genereus met wat je maar wenst
je mond vult, om zo je jeugd
te vernieuwen als bij de koninklijke arend.
Het is de Heer, die nooit vergeet
recht te doen vanuit zijn medevoelen
aan hen die onderdrukt worden, zázeer is hij een loyale rechter.

Au bon Moïse, â fin qu'on ne forvoye,
manifester voulut sa droite voye,
et aux enfans d'Israël ses hauts faicts.
C'est le Seigneur enclin è pitié douce,
prompt è merci et qui tard se courrouce:
c'est en bonté le parfaict des parfaicts.

Opdat men niet zou afdwalen, wilde hij aan
de goede Mozes zijn rechtlijnige weg openbaren,
en aan de kinderen van Israël zijn grote daden.
Het is de Heer die bereid is tot mild mededogen, altijd klaar
voor genade en die zich slechts in laatste instantie opwindt:
hij is in zijn goedheid de volmaaktste onder de volmaakten.

II est bien vray, quand par nostre inconstance
nous l'offensons, qu'il nous menace et tanse:
mals point ne tient son cceur incessamment.
Selon nos maux point ne nous fait: mais certes
il est si doux, que selon nos dessertes
ne nous veut pas rendre le chastiment.

Het is maar al te waar dat wij hem door onze ontrouw
kwetsen, dat hij ons bedreigt en terechtwijst:
maar zijn hart houdt niets onophoudelijk vast.
Naargelang onze fouten verwijt hij ons niets: want waarlijk
hij is zo zacht, dat hij onze fouten
niet evenredig in kastijding wil omzetten.
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Car á chacun qui craint luy faire faute,
la bonté sienne ii demonstre aussi haute,
comme sont hauts sur la terre les cieux:
aussi loing qu'est la part Orientale,
de l'Occident, á la distance egale,
loing de nous met tous nos faicts vicieux.

Want aan eenieder die hem vreest,
toont hij zijn buitengewone goedheid.
Zo hoog als de hemelen boven de aarde zijn:
zo ver het Oosten ligt
van het Westen, op dezelfde afstand,
plaatst hij vér van ons al onze perversiteiten.

Vertalingen: Brigitte Hermans, e.a. (Latijn, Frans)
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PROGRAMMA

Mattháus Waissel (ca. 1535/40-1602)

Praeambulum
Fantasia
Passemezo antico
El suo Saltarello
Mattháus Waissel / Claudin de Sermisy (ca. 1490-1562)

Languir me fais
Matthëus Waissel

Gaillarda 'La rocha el fuso'

Diomedes Cato (1560/5-na 1607)

Vier Galliarden
John Dowland (1563-1626)

Pavan in c
Robert Ballard (ca. 1575-na 1649)

Entree de Luth
Courante
Ballet de M. Le Daufin
Courante 'La Princesse'
Courante de la Beyne

Francesco da Milano (1497-1543)

Fantasia
Laurenzino Romano (fL ca. 1570-1571)

Fantasia
Anoniem, uit Berlijn / Krakau MS 40032

Gagliarda
Branies
Wojciech Dlugoraj (ca. 1557/8-na ca. 1619)

Fantasia
Villanella
Finale
Anoniem, uit Berlijn / Danzig MS 4022

Balletto
Bal letto Ungaro
Balletto Polacco
Balletto di Pace
Spagnoleta
Balletto Polacco
Balletto de Fiorenza
Duda
Balletto Polacco
Balletto Butteno
Matthias Reymann (ca. 1565-na 1625?)

Fantasia op 'Von Himmel hoch, da kom ich her'
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Anoniem (vroege 17de eeuw)

Lady Ann Gordon's Lilt
A Scotts tune
A Daunce
The Scottish Huntsup
A Scotts tune
Corne yard
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Luitmuziek in de Hanzesteden
Tim Crawford

De geschiedenis van de Hanzesteden draaide van bij het begin volledig om de handel. Tijdens hun reizen van de Oost-Baltische Zee
over de Noordzee naar Groot-Brittannië en Frankrijk, of bij hun tochten over land naar Italië, droegen Hanzehandelaars elementen
uit hun eigen cultuur met zich mee, en brachten op hun beurt vergelijkbaar materiaal mee terug naar huis. Tegelijk was zowat overal
muziek te horen: in straten, drankgelegenheden en woonhuizen - achtergrondmuziek als het ware, die zelden of nooit werd neergeschreven. De muziek die in de late renaissance werd opgenomen in de boeken van gecultiveerde burgers, werd meestal genoteerd
als tabulatuur - een speciaal notatiesysteem voor de luit.
De luit was het universele instrument bij uitstek van de 16de en vroege 17de eeuw. Het bekleedde een positie die enigszins vergelijkbaar is met deze van de piano in de 20ste eeuw: elk muzikaal geschoold individu kon er op zijn minst een melodietje of een
eenvoudige begeleiding mee ten gehore brengen. Uiteraard waren er ook professionele musici, die een buitengewone virtuositeit
aan de dag legden in hun uitvoeringen van bewerkingen van vocale of instrumentale composities, of van speciaal voor het instrument
gecomponeerde muziek.
Muziek en dans waren een essentieel onderdeel van het sociale netwerk waarin diplomatische, commerciële en zelfs militaire onderhandelingen zich afspeelden; kennis van dit netwerk was dan ook noodzakelijk om tot zakelijke of politieke successen te kunnen
komen. Universiteitsstudenten - de staatslieden, soldaten en handelaars van de toekomst - lieten zich dan ook maar wat graag
onderrichten door professionele muzikanten, doorgaans luitisten, die met dergelijke educatieve opdrachten vaak grotendeels hun
brood verdienden. Het mag nauwelijks verbazen dat muziekboeken uit deze context luitmuziek bevatten uit heel Europa, met toen fel
gesmaakte hoofse liederen en dansen, vaak overgeleverd van leraar op leerling op bevriend muziekliefhebber - een praktijk die meer
dan eens resulteerde in versies die enigszins van het origineel afwijken. Soms bevatten dergelijke collecties echter ook een meer
bescheiden soort muziek, die mogelijk op verschillende locaties werd verzameld als souvenir aan de bezochte plekken.
Het effect van dit alles op het luitrepertoire, dat musicologen vandaag nog steeds trachten te reconstrueren op basis van de puzzelstukken die bewaard zijn gebleven, kan men omschrijven als 'internationalisering': rond 1600 bestond er een duidelijk af te lijnen
kernrepertoire van luitmuziek dat overal in Europa terug te vinden was. Binnen dat repertoire, echter, waren musici en hun publiek
zich terdege bewust van de duidelijk onderscheiden regionale muziekstijlen - zij het zonder de uiterst gepolitiseerde, nationalistische
betekenis die hier in de 19de eeuw aan gegeven werd. Het uitvoeren van een stuk dat duidelijk als Pools bestempeld kon worden
was niet (voor zover dit historisch aantoonbaar is) een politiek statement zoals het dat later voor Chopin, in het 19de-eeuwse Parijs,
wel zou zijn. Zelfs in de periode van Johann Sebastian Bach was het belangrijk voor musici om de verschillende nationale muziekstijlen te kunnen identificeren, te begrijpen, en de implicaties voor de uitvoeringspraktijk te kennen. Maar terwijl we dankzij bronnen uit
die tijd enige - zij het soms eerder vage - aanwijzingen bezitten omtrent de verschillen tussen de Franse en Italiaanse, of de Duitse
en Poolse stijl aangaande de muziekpraktijk, ontbreken deze geheel voor het repertoire van de late renaissance: hier kunnen we
enkel terugvallen op de muziek zelf.
Voor dit programma werd een selectie gemaakt uit handschriften en gedrukte bundels die het internationale luitrepertoire van ca.
1600 bevatten; daarnaast werd geput uit enkele bronnen met een meer 'lokale' focus. U hoort dan ook voorbeelden van Italiaanse,
Poolse, Duitse, Engelse en Franse muziek die zowat overal in het spoor van de Hanze weerklonken moeten hebben, naast Schotse
muziek die ooit op de kusten van de Baltische Zee zou kunnen zijn uitgevoerd.
De muziek van Matthëus Waissel is een uitstekende illustratie van het internationale karakter van het luitrepertoire in de late 16de
eeuw. Deze componist werd geboren in de Oost-Pruisische stad Bartenstein, die vandaag bekend is als het Poolse Bartoszyce. Hij
studeerde aan de universiteiten van Frankfurt an der Oder en KOnigsberg (nu: Kaliningrad), en reisde in de jaren 1560 door Duitsland
en Italië. In deze periode verzamelde hij waarschijnlijk het leeuwendeel van wat later zou uitgroeien tot vier collecties met luitmuziek, die hij over een periode van twintig jaar publiceerde in Frankfurt. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel werken uit deze
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verzameling door Waissel zelf werden gecomponeerd; zelf merkte hij in het voorwoord op, dat de meeste composities van andere,
welbekende luitisten zijn of bewerkingen van vocale modellen van zijn eigen hand. De passamezzo antico is een Italiaanse dans die
een grote populariteit genoot als platform voor een doorgedreven improvisatiepraktijk; de muziek wordt hier gestut door een makkelijk herkenbaar harmonisch patroon dat in de 16de eeuw de basis vormde van tal van variaties. Een passemezo werd doorgaans - en
ook in dit concertprogramma - gekoppeld aan een saltarello, waarin hetzelfde patroon in een drieledige maatsoort wordt hernomen.
Zoals deze Italiaanse dansen kunnen ook Franse chansons - zoals Claudin de Sermisy's Languir me fais- in zettingen uit heel Europa
worden teruggevonden; ze hebben een eenvoudige harmonische onderbouw en een uitgewerkt contrapunt, wat hen ideaal maakt
voor uitvoering op de luit. De gaillarde La rocha el fuso, bezit - in tegenstelling tot de passemezo antico - een opvallende hoofdmelodie, die mogelijk ontstaan is als lied maar ons vandaag als dusdanig en onder deze titel niet bekend is.
De meeste overgeleverde handschriften met luitmuziek zijn eerder bescheiden in omvang, in overeenstemming met hun informele
functie als muzikaal citatenboek; enkele verzamelingen daarentegen zijn meer uitgebreid en kunnen in sommige gevallen zelfs
monumentaal genoemd worden. Een daarvan, voorheen bewaard in de Staatsbibliothek van Berlijn maar vandaag ondergebracht in
de Biblioteka Jagiellonska in Krakau, is een uitzonderlijk rijke bron van 'klassiekers' uit het 16de-eeuwse Italiaanse luitrepertoire
en bevat een aanzienlijk aantal unica. De eerste eigenaar van deze bundel werd geïdentificeerd als de Napolitaanse castraatzanger Barbarino; tegen het einde van de eeuw was de bundel reeds verworven door een Duitse muziekliefhebber die hem vermoedelijk aankocht in Napels. De luitmuziek van Francesco da Milano kan als een eerste hoogtepunt beschouwd worden binnen het
repertoire voor dit instrument; tegelijk toont ze onomstotelijk aan dat Da Milano tot de absolute meesters onder de 16de-eeuwse
Italiaanse componisten gerekend mag worden. Zijn muziek werd opgenomen in tal van gedrukte verzamelingen en in handschriften
van Engeland tot Oekraïne. Het Barbarino-manuscript bevat eveneens diverse werken van Francesco, onder meer de hier geprogrammeerde Fantasia.
Rond 1600 bekleedde een andere Italiaanse luitist een vergelijkbare positie binnen het muzieklandschap: de naam Lorenzino Romano
(of laurencinus') kan verbonden worden aan ca. 90 uitstekende composities. Waarschijnlijk gaat het hier om Lorenzino Tracetti
(of Traiecti), die in dienst was van Kardinaal lppolito d'Este tussen 1570 en 1572, en die rond 1580 leefde als een gegoed Romeins
burger. Toen hij stierf in 1590 liet hij een rijke muzikale erfenis na, ook in de vorm van zijn vele leerlingen: hieronder de Fransman
Jean-Baptiste Besard, die een belangrijke anthologie van luitmuziek publiceerde, geconcentreerd rond een collectie van Lorenzino's
werken, Thesaurus Harmonieus, uitgegeven in Keulen in 1603. De anonieme Gagliarda illustreert vervolgens treffend een van de
favoriete technieken van de luitisten, waarbij het schallen van een doedelzak wordt geïmiteerd; hetzelfde effect wordt beoogd in de
Franse boerendansen of Branies die dit programmaluik afronden.
Wojciech Dtugoraj, de belangrijkste Poolse luitist van zijn tijd, begon zijn carrière in dienst van een machtige maar tyrannieke Poolse
edelman in Krakau. Hoewel hij hier een opleiding kreeg in hoofse omgangsvormen, ontvluchtte Dtugoraj het hof in 1579 en trok naar
een klooster om te ontsnappen aan de wreedheden van zijn voormalige broodheer. Helaas wist hij de idealen van het monastische
leven evenmin te smaken, en werd hij verbannen wegens zijn ongepaste levensstijl; later blijkt Dtugoraj terecht te zijn gekomen in
Duitsland. Een omvangrijke bundel luitmuziek, die nu wordt bewaard in Leipzig, wordt vaak met hem geassocieerd, maar er zijn nauwelijks bewijzen die hem als eigenaar van deze verzameling identificeren. De levendige en originele werken op dit programma zijn
ontleend aan de Thesaurus Harmonieus.
Poolse dansmuziek constitueert in grote mate een luitboek van ca. 1620 uit de Hanzestad Danzig (het huidige Poolse Gdansk) dat
recentelijk werd ontdekt in Berlijn. De anonieme samensteller lijkt een alomvattende verzameling beoogd te hebben, aangezien
diverse werken in meerdere zettingen werden opgenomen - soms zelfs geordend naar melodische overeenkomsten. Daarnaast zijn
ook composities uit het typische luitrepertoire opgenomen: voornamelijk dansmuziek uit Italië, Frankrijk, Engeland en Duitsland, maar
er zijn ook enkele volksdansen uit andere regio's in terug te vinden. De groep dansen op het programma biedt een waaier aan nationale types uit gans Europa: er zijn drie dansen uit Polen, telkens getiteld Balletto Polacco; twee uit Italië: Balletto di Pace (populair
geworden in Engeland als John Dowlands My Lady Hunsdon's Puffe) en de bekende Balletto de Fiorenza (ontstaan uit muziek voor
een Medici-huwelijk, in 1589); de Spagnoleta, een populaire melodie die vermoedelijk stamt uit Spanje; en een dans uit Rusland,
de Balletto Rutteno. De herkomst van de Duda is voorlopig een raadsel; de titel betekent 'doedelzak' in het Pools en een aantal
Slavische talen, de muziek imiteert de doedelzakklanken die tot voor kort haast overal - op straat en veld - konden worden gehoord in
Centraal- en Oost-Europa.
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Matthias Reymann werd rond 1565 geboren in de Hanzestad Thorn (het huidige Poolse Torun), en hoewel hij rond 1583 werkzaam
was in Leipzig, kan hij toch als een echte 'Hanze"-componist worden beschouwd. In zijn jeugd moet hij een doorgedreven muzikale
opleiding genoten hebben; daarop wijst alvast zijn meesterschap over uiteenlopende contrapuntische technieken, steeds binnen de
grenzen van de idiomatische schrijfwijze voor zijn instrument. In de Fantasia op 'Von Himmel hoch, da komm ich her' omspint hij het
welbekende kerstlied met een serene contrapuntische textuur in de stijl van een orgelprelude.
Hoewel Diomedes Cato geboren werd in Venetië, speelde zijn carrière zich grotendeels af in dienst van de koning van Polen, die hem
benoemd had tot koninklijk luitist in 1587. In 1593/4 vergezelde Cato de koning op een staatsbezoek aan Zweden, waar zijn reputatie
zich al gauw over het hele land verspreidde. Hij was terug in Polen in 1602, maar over zijn leven na 1603 is nauwelijks iets bekend
- op een nu verdwenen document uit 1619 na, dat Cato als uitvoerend musicus vermeld. Zijn schitterende, idiosyncratische muziek
echter, steeds vergezeld van de toeschrijving Diomedes, kan getraceerd worden over heel Europa. De eerste van de Vier Galliarden
geplukt uit bronnen uit gans Europa, draagt als ondertitel Favorito - een epitheton dat kan verklaard warden vanuit de aantrekkelijke,
frisse en speelse ritmes.
De Engelse luitist John Dowland bracht een groot deel van zijn professionele leven door op het Europese vasteland en verwierf de door
hem lang geambieerde betrekking aan het Engelse hof pas in 1612. Tijdens zijn jaren in het buitenland vestigde hij zijn reputatie als een
van de beste luitspelers en -componisten. Hoewel de meeste muziek van zijn hand is overgeleverd in Engelse handschriften en gedrukte
verzamelingen, bleef een aantal composities exclusief bewaard in continentale bronnen - hieronder ook de superbe Pa van inc. die ca.
1619 werd genoteerd in het luitboek van de Hamburgse (amateur)musicus Ernst Schele. Mogelijk had Dowland het werk kort voordien
gecomponeerd, toen hij ca. 1594/5 in Duitsland verbleef. In deze periode zou hij zich een fervent aanhanger van de compositie van chromatische muziek hebben getoond; het einde van deze pavane biedt hiervan alvast een treffende illustratie.
Aan alle Europese hoven van de late renaissance was de uitvoering van groots opgezette producties met vocale en instrumentale
muziek, met dans, rijkelijke kostuums en al even opulente decors bijzonder populair. Aanvankelijk werden dergelijke opvoeringen
enkel gekoppeld aan de belangrijkste politieke of sociale gebeurtenissen, zoals verdragen en vorstelijke huwelijken. In de loop van
de 16de eeuw werden deze voorstellingen echter steeds frequenter - vooral dan het Franse 'ballet de cour' en de Engelse 'masque'
- en werden ze een bron van financiële kopzorgen aan die hoven waar men zich ertoe verplicht voelde de heersende trend te volgen.
Uiteraard was het bijwonen van dergelijke spektakels voorbehouden voor de oudste aristocratische families; amateurmusici moesten
doorgaans genoegen nemen met de solo-arrangementen voor luit van stukken uit deze balletten of masques. Flobert Ballard was
actief als luitleraar in Parijs vanaf 1598. Hij klom op tot luitist aan het hof van de Franse Koningin-Gemalin Marie de Medici in 1612,
het jaar volgend op de publicatie van zijn eerste collectie luitmuziek; een tweede bundel werd gedrukt in 1614. Zijn werk omvat grotendeels arrangementen van muziek uit de ballets de cour. Vanuit de wetenschap dat tijdens deze voorstellingen grote groepen tokkelinstrumenten - meestal luiten - ten tonele werden gevoerd, kunnen we veronderstellen dat Ballard tenminste aan een aantal van
dergelijke spektakels heeft deelgenomen. Zijn bewerkingen blijken druk te hebben gecirculeerd en duiken dan ook op (soms in sterk
afwijkende versies) in de meeste luitcollecties uit deze periode, waaronder ook het Danziger luitboek waaruit de drie courantes en
het ballet op dit programma stammen. Dit luik opent overigens met een Entrée de luth uit een ballet de cour; een dergelijke entrée
werd door het luitensemble gespeeld terwijl ze zich in een plechtige optocht met hun instrumenten naar de dansvloer begaven.
Mensen én muziek migreerden langs handelsroutes in het spoor van de Hanze, op zoek naar commerciële successen. In de 16de
eeuw waren er goed uitgebouwde Schotse enclaves op de Poolse kusten; ongetwijfeld hadden deze families muziek uit hun geboorteland met zich meegebracht, die echter wortelde in een orale traditie en dus niet in genoteerde vorm voorhanden was. Enkele Britse
luithandschriften uit de 17de eeuw bevatten een verrassend rijk en idiosyncratisch repertoire van Schotse luitmuziek - mogelijk een
adaptatie van muziek die ontstaan was als improvisatie op harp of doedelzak zonder ooit te zijn neergeschreven. In tegenstelling tot
veel 'etnische' muziek in Europese luitcollecties, werden deze stukken niet bewerkt conform de smaak van het hof; hierdoor bleef
een unieke harmonische stijl bewaard, die wellicht een impressie biedt van hoe de originele muziek geklonken moet hebben - geheel
anders dan al wat verder uit deze periode is overgeleverd.

Vertaling: Sofia Taes
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Ludwig Senfl (ca. 1486-1542/3)

Mit Lust tritt ich an diesen Tanz
Ludwig Senfl

Das Glat zu Speyer
Hans Neusidler (1508/9-1563)/
Paul Hofhaimer (1459-1537)

Taner nack
Philippe Verdelot (ca. 1480/5-tussen 1530/2 en 1552)

Si bona suscepimus
Anoniem

Welsch Tanz
Hans Neusidler /Jacob Obrecht (1457/8-1505)

Mein Hertz alzeyt hat gross
Anoniem

Pavane Passamezzo
Anoniem

De profundis
Hans Neusidler /Johannes Ghiselin (fL 1491-1507)

Vostre a Jamais
Anoniem

Laudate Dominum
Jos quin Desprez (1450/5-1521)

La Spagna
Jacobus Clemens non Papa (ca. 1510/5-1555/6)

Juvons beau jeu
Paul Kugelmann (?-1580)

Zu KOnigsperg in der werde Stadt
Valentin Bakfark (1526/30-1576)

Fantasia, á 3
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Caspar Othmayr (1515-1553)

Ein beurisch tantz
Heinrich Finck (1444/5-1527)

Sauff aus und machs fit lang
Anoniem

Pavane Passamezzo
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De connectie KOnigsberg-Kopenhagen
De geest in de zink, een vertelconcert met een nieuwe tekst van Noëlla Elpers
Sofie Taes

Kënigsberg (vandaag Kaliningrad) is ontstaan rond een burcht die in 1255 was gesticht door ridders van de Duitse Orde. Op dat
moment bevond zich al een Hanzekantoor in de stad; vanaf 1339 trad Kiinigsberg zelf toe tot de Hanze. Er is niet veel bekend over
het middeleeuwse muziekleven in deze stad. Wel zouden er al vroeg stadsmusici aan het werk zijn geweest, die zich in een gilde
hadden verenigd; de Duitse Orde had er liturgische liedboeken (1437) en er waren enkele koraalzangers in dienst. Onder Albrecht
van Brandenburg-Ansbach (1490-1568) echter, de laatste grootmeester van de Duitse Orde in Pruisen, beleefde de stad - die op dat
moment fungeerde als hoofdzetel van deze geestelijke ridderorde - haar grootste culturele bloei.
Albrecht van Brandenburg was zelf dichter van wereldlijke en religieuze liederen (onder meer van het bekende Was mein Gott will).
Hij bevorderde de druk van zangboeken (zoals van de Kiinigsberger GesangbOcher in 1527) en andere muziekuitgaven (waaronder
Hans Kugelmanns Concentus novi trium vocum ecclesiarum usui in Prussia uit 1540). Talrijke componisten, muziekdrukkers en kopiisten hebben werken aan hem gewijd of geschonken. Maar de grootste muzikale verdienste van Albrecht van Brandenburg-Ansbach is
wellicht de ontwikkeling van de hofkapel van Ktinigsberg: deze evolueerde vanuit een groot trompetterkorps tot een bloeiend muziekensemble met internationaal karakter.
De bezoldigingsregisters van Albrechts hof scheppen een vrij duidelijk beeld van de personeelsbezetting van de hofcantorij en het
trompetterkorps. Uit deze documenten blijkt dat tijdens Albrechts periode als grootmeester enkele koorzangers waren aangesteld;
de vorige grootmeester, Friedrich von Sachsen, had zelf in 1498 vier koorzangers meegenomen naar Kënigsberg. Samen met enkele
geestelijken vormden deze zangers vermoedelijk een kerkelijke muziekkapel. Naast zangers had Albrecht ook instrumentalisten in
dienst: enkele trompetspelers en trommelaars; hun exacte aantal is niet geweten.
Zelfs na de omvorming van het Ordegebied tot een geseculariseerde staat, met Albrecht aan het hoofd als hertog, kwam er in
Kënigsberg nog niet meteen een echte hofkapel; wel waren er een of twee professionele zangers aangesteld. Daarnaast werden
vaak deeltijdse zangers ingeschakeld. Het trompetterkorps daarentegen ontwikkelde zich al gauw tot een bedrijvige muzikantengroep: de instrumentalisten bespeelden zinken (cornetto's), kromhoorns, strijkinstrumenten en trombones. Naast hun taken als
trompetters moesten ze ook alle verplichtingen vervullen die aan andere hoven door gespecialiseerde musici werden uitgevoerd. De
verhoudingen lagen in Kënigsberg dus geheel anders: waar de trompetters elders een versterking van de eigenlijke hofkapel betekenden, maakten ze hier tot ca. 1540 de kern uit van het muziekleven aan het hof. De 'Obertrompeter' (zoals Heinz Kolbe en later Hans
Kugelmann) was er dan ook de meest gerespecteerde muzikant.
Albrecht van Brandenburgs bijzondere interesse in muziek en de nieuwste muzikale tendensen, voor de musici van zijn hofkapel, hun
instrumenten en het repertoire dat door hen werd bestudeerd en uitgevoerd, wordt weerspiegeld in zijn omvangrijke briefwisseling.
Deze is, door haar talloze toespelingen op het concrete muziekleven in en rond Kënigsberg in het begin van de 16de eeuw, van groot
belang voor de muziekgeschiedenis van Pruisen. Uitermate boeiend zijn de brieven die hij schreef naar en ontving van Ludwig Senfl,
Thomas Stoltzer, Valentin Bakfark, Adrianus Petit Coclico en Lucas Wagenrieder. Ook Albrechts briefwisseling met instrumentenbouwer Jiirg Neuschel werpt licht op het repertoire en de musiceerpraktijk van de Kbnigsberger hofkapel. Met instrumentenmaker
Johann Apel schreef Albrecht over de nieuwste evoluties in de instrumentenbouw en over de diverse types trompetten en pommers.
Albrecht was gehuwd met Dorothea, zus van de Deense Koning Christian III. Tussen de hofkapellen van beide vorsten bestond dan
ook een hechte band. Een belangrijke tussenpersoon tussen beide hoven was blazer (trompettist of trombonespeler) Jorgen Heyde
(Georg Hayd), die vanaf 1535 in Kënigsberg actief was binnen de hofkapel. In 1537 vergezelde Jagen Heyde vermoedelijk het hertogelijk paar tijdens een officieel bezoek aan Kopenhagen, ter ere van de kroning van Christian III. In het voorjaar van 1540 trad
hij, na een warme aanbeveling van Hertog Albrecht, in dienst van het Deense koninklijke hof. Twee jaar later, op 24 maart 1542,
benoemde de koning hem voor het leven. Heyde diende de hofkapel dertien jaar lang, waarna hij om onbekende redenen naar Abn
in Finland trok, en uiteindelijk in 1556 toetrad tot de kapel van Erik XIV, koning van Zweden. Ook onder diens opvolger Johan III zou
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Heyde werkzaam blijven aan de Zweedse hofkapel. Pas vanaf 1582 verdwijnt Heydes naam uit de hofrekeningen. Tijdens zijn dienst
in Denemarken en Zweden verloor hij nooit contact met Hertog Albrecht, zijn eerste broodheer. Hij bleef de hertog met raad en daad
bijstaan bij onderhandelingen over de aankoop van instrumenten en de repertoirekeuze voor zijn kapel.
Heyde zou de samensteller zijn van het beroemde handschrift Gl. Kg1. Sml. 1872-4° uit de Kongelige Bibliotek van Kopenhagen, waarvan het repertoire niet enkel de muziekpraktijk aan het Deense hof, maar ook deze binnen de Kënigsberger hofkapel weerspiegelt.
Deze verzameling bestaat uit zeven stemboeken met in totaal 163 stukken (waaronder 86 unica) en werd vermoedelijk samengesteld
in de periode 1541-43.7e werd door Heyde gekopieerd voor het Deense koninklijke blazersensemble, dat onder zijn leiding stond.
De collectie bevat onder meer dedicatie-canons voor Christian III van Denemarken, Hertog Albrecht van Pruisen, Hertog Heinrich van
Brunswick, Johann Friedrich I van Saksen en de hertogin van Saksen.
Deze beknopte muziekhistorische schets kan meteen als introductie gelden van de hoofdpersonages van dit bijzondere vertelconcert: Hertogin Dorothea, hofmuzikant Jorgen Heyde en de stad Kënigsberg enerzijds, en het muziekrepertoire uit handschrift 1872-4°
anderzijds. Eerstgenoemden figureren in een nieuw verhaal van auteur Noëlla Elpers - geschreven in opdracht van Laus Polyphoniae
2008- waarin heden en verleden van Kënigsberg versmelten in een mijmering over kunst, muziek en liefde. De muzikanten zetten
de toon met een sonore evocatie van het stadsleven in Das Glat zu Speyer, om voort te gaan met instrumentale versies van Duitse
liederen, Latijnse motetten en dansmuziek - meestal uit de door Heyde gecompileerde muziekcollectie. Met Paul Kugelmanns Zu
Onigsperg in der werde Stadt kon overigens nauwelijks een meer toepasselijke muziekkeuze worden gemaakt.
De luit vervolledigt het klankenpalet, en brengt met de Fantasia van de Hongaarse componist-luitspeler Valentin Bakfark werk van
de meest getalenteerde luitist die Kiinigsberg ooit heeft gekend. De roem en erkenning die deze musicus in binnen- en buitenland
genoot, kunnen enkel indrukwekkend worden genoemd: hij ontving talrijke lofbetuigingen en enorme geschenken van zijn broodheren
en bewonderaars - waaronder een volledig dorp, geschonken door Prins János Zsigmond Szapolyai van Transsylvanië.
De muziek binnen dit vertelconcert wil meer zijn dan een louter illustratief gegeven; ze verklankt, verdiept, expliciteert of nuanceert
het vertelde verhaal, of voegt er een geheel nieuwe dimensie aan toe. Ze nodigt uit tot een andere manier van kijken naar het verleden, tot het ontdekken en aanvoelen van een stad die - hoewel ooit hoofdresidentie van de Duitse Orde, centrum van het hertogdom
Pruisen en lid van de machtige Hanze - haar rijke muzikale verleden nu pas mondjesmaat begint prijs te geven.
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— Zefiro Torna & Kathedraalkoor Antwerpen

15

Jurgen De bruyn

artistieke leiding

Kathedraalkoor Antwerpen
zang
Lucas Van Vlierberghe
zang
Anna Van Oekelen
zang
Heidi Vandewalle
Oliver Van Oekelen
zang
Sofie Van den Sande
zang
zang
Ines Sebreghts
Sebastiaan Van Steenberge dirigent
Zefiro Torna
Els Van Laethem
Timo VMnben
Jowan Merckx
Liam Fennelly
Frank Van Eycken
Jurgen De bruyn

sopraan
zang & kantele
fluit & doedelzak
vedel & viola da gamba
percussie
zang & luit

VRIJDAG, 29 AUGUSTUS 2008

concert: 22.30 uur - Kapel Elzenveld
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PROGRAMMA

Anoniem

Cantiones de nativitate Domini et saluatoris nostri lesu Christi
Angelus emittitur
Salve flos et decor
Verbum caro factum est
Congaudeat turba fidelium
Parvulus nobis nascitur
Personent hodie
Nobis est natus hodie
Paranymphus adiens

De passione Domini nostri lesu Christi
lucundare iugiter
Aetas carmen melodiae

De fragilitate et miseriis humanae conditionis
Kurja, paha syntinen
Mars praecurrit
Cum sit omnis caro foenum

De vita scholastica
Scholares convenite
Zacheus arboris
0 Scholares discite
Sum in aliena provincie

De tempore vernali cantiones
Ad perennis vitae fontem
In vernali tempore
Kaikki maailma riemuitkohon
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De fragilitate
Piae Cantiones - hymnen uit het middeleeuwse Finland
Jurgen De bruyn

In 1582 publiceerde Jaakko Anno, rector van de kathedraalschool van de Finse stad Turku, samen met Theodoricus Petri, een Fins
student aan de universiteit van Rostock, een bijzondere collectie Latijnse liederen. Deze collectie van middeleeuwse liederen was
bedoeld voor de leerlingen van de Schola Aboensi. Tijdens de middeleeuwen nam in de Finse scholen het zingen een belangrijke
plaats in. Leerlingen maakten eveneens deel uit van de kerkdienst als misdienaar en namen ook een groot deel van de kerkgezangen
voor hun rekening.
Het boek Piae Cantiones ecclesiasticae et scholasticae veterum episcoporum (letterlijk: devote kerk- en schoolgezangen van de oude
bisschoppen) bevat muziek met een uiteenlopende geografische en chronologische achtergronden. Zowat de helft van de 74 liederen
wordt verondersteld van Finse oorsprong te zijn en is niet terug te vinden in andere bronnen. Stilistisch gezien is de inhoud duidelijk ouder dan de publicatiedatum suggereert: sommige composities dateren zelfs van rond het jaar 1000. Het hoofdaandeel van de
composities behoort echter tot de 15de-eeuwse Germaans-Boheemse cantio-traditie. Er zijn bovendien links met Franse, Spaanse en
Italiaanse bronnen en met Vlaamse meesters als Jacob Obrecht, wat waarschijnlijk verklaard kan worden door de continue aanwezigheid van Finse studenten aan de katholieke universiteiten van heel Europa.
Merkwaardig is dat het boek geproduceerd werd in het protestantse Finland waar een klerk het gebruik van de Latijnse taal in
de liturgie een "duivelse uitvinding" noemde. Vreemd is ook dat het gepubliceerd werd in het continentale Europa (met name in
Greifswald) en niet in bijvoorbeeld Stockholm, de hoofdstad van Zweden-Finland. Het lijkt erop dat een impuls voor het boek rechtstreeks kwam van Koning Johan III van Zweden die sterke katholieke sympathieën had en als gouverneur en hertog van Finland zeer
bekend was met zijn culturele erfgoed. Eerder dan een coherente muzikale entiteit lijkt het een poging om een eeuwenoude lokale
muzikale traditie die dreigde verloren te gaan, te bewaren. Het documentaire karakter wordt duidelijk door het ontbreken van eigentijds muziekmateriaal. De aard van de composities suggereert daarenboven een sterk oraal element in hun overlevering.
De religieuze liederen - voor het grootste deel kerstliederen - zijn gegroepeerd volgens de hoogtepunten van het kerkelijk jaar:
Kerstmis, Pasen, Pinksteren. Er zijn ook liederen voor de Heilige Drievuldigheid, het laatste avondmaal en vier gebedshymnen. De
overige liederen gaan over de vergankelijkheid van het aardse leven, la condition humaine, het leven van schoolkinderen, Bijbelse
onderwerpen en het ontwaken van de natuur in de lente.
In 1616 verscheen onder de titel Wanhain Suomenmaan Pijspain een tweede editie in de Finse volkstaal, die meer het karakter had
van een praktisch liedboek. Een tweede Latijnse editie met nieuwe meerstemmige composities werd in 1625 door de Finnen Henricus
Fattbuur and Mathias Tolia in %stock gepubliceerd onder de originele naam. Vele publicaties volgden. Slechts weinig muziekcollecties uit de 16de eeuw zijn zo stevig verankerd in het hedendaagse muzikale leven als de Piae Cantiones in Finland. Sinds de bloei van
de nationale romantiek in de vroege 20ste eeuw zijn ze niet meer weg te denken uit het Finse koor- en kerkrepertoire. Ook in de religieuze volksmuziek van Finland vinden we varianten van de cantiones. Daarenboven hebben verschillende componisten de liederen
bewerkt, zoals Jean Sibelius in zijn Carminalia.
Zefiro Torna vertolkt de Piae Cantiones met een 15de- en 16de-eeuws instrumentarium, solistische zangstemmen en een kinderkoor.
Instrumenten als vedel, viola da gamba, luit, fluit, doedelzak, kantele en percussie begeleiden de twee vrouwelijke zangstemmen
en zes jonge zangers van het Kathedraalkoor van Antwerpen. Bepaalde liederen met een volks karakter worden uitgevoerd in de
Finse taal, de andere liederen worden uitgevoerd in het Latijn. Het gebruik van het Finse hakkebord of kantele, bespeeld door Timo
Vëënënen, legt een link tussen de academische muziek en de volkstraditie.
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Angelus emittitur
Angelus emittitur,
ave dulce promitur,
semen Dei seritur,
igitur
porta coeli panditur.

Een engel werd uitgestuurd
met een blijde boodschap,
het zaad van God was gezaaid,
kortom
de hemelpoort was wijd opengezet.

Gaudium praedicitur,
pax quoque promittitur,
bonis tamen traditur,
igitur
porta coeli panditur.

Vreugde was voorspeld
en vrede in het vooruitzicht gesteld,
beloofd althans aan de goedhartigen,
kortom
de hemelpoort was wijd opengezet.

Novum Sydus oritur,
mortis umbra tollitur,
mundi salus gignitur,
igitur
porta coeli panditur.

Een nieuwe ster was verschenen,
had de schaduw van de dood weggenomen,
het heil voor de wereld was verwekt,
kortom
de hemelpoort was wijd opengezet.

Argumentis igitur,
in his Christus sistitur,
mord sic excluditur,
igitur
porta coeli panditur.

Aldus de bewijzen
waaruit blijkt dat door Christus' komst
aan de dood geen kans werd gegeven,
kortom
de hemelpoort was wijd opengezet.

Salve flos et decor
Salve flos et decor Ecclesiae,
Jesu Christe pie Patris in palatio
te fatentur sacrae prophetiae.
Lexque vitae tuae pura omni vitio.
Virgo sine viro peperit te,
et post virginem declaravit se,
frater Jesu Christe,
qui cares initio.

Gegroet, bloem en juweel van de Kerk,
Jezus Christus in het paleis van de Vader,
op voorhand voorspeld door de heilige profetieën.
Je rechtschapen levensloop is vrij van elke fout.
Zonder een man te bekennen heeft de maagd
je het leven gegeven, en achteraf zichzelf
als rein bestempeld, broeder Jezus Christus,
jij die geen begin kent.

Hic adest ubi periclitatur,
veré nuncupatur:
portus navigantium.
In ardore rubi praesignatur,
et pié vocatur:
pater desperantium.
Moysis hic scirpea fiscella
praebens lapsu gratiarum melte,
lucens mans stella,
via deviantium.

Hij verschijnt ten tonele waar gevaar dreigt,
hij wordt uitdrukkelijk genoemd:
haven voor zeereizigers.
In de gloed van het braambos wordt een teken
gegeven en wordt hij de heilige genoemd:
een vader voor de wanhopigen.
Het biezen mandje van Mozes op het voortglijdende
water heeft een aangename verrassing onthuld,
een lichtende ster op zee,
de weg voor wie op de dool is.

Sublevator pie miserorum,
ad regnum coelorum:
duc nos post exilium.

Plichtsgetrouwe gids van de ongelukkigen
op weg naar het rijk der hemelen:
leid er ons naartoe na onze ballingschap.
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Relevator pie peccatorum,
rector supernorum,
da sanum consilium.
0 dulcis, o clemens atque pie,
sis nobis director nostrae viae,
et extremo die
fer nobis auxilium.

Rechtschapen vergever van zonden,
leidsman der hemelen,
geef ons wijze raad.
0 zoete, o zachtmoedige en trouwe,
wees ons een richtinggever voor ons leven,
en op de laatste dag
wees ons tot hulp.

Verbum caro factum est
Verbum caro factum est
de virgine.
Verbum caro factum est
de virgine Maria.

Het woord is vlees geworden
uit de maagd.
Het woord is vlees geworden
uit de maagd Maria.

In hoc anni circulo
vita datur seculo:
nato nobis parvulo
de virgine Maria.

In de kringloop van dit jaar
is leven aan de wereld gegeven:
ons is een kindje geboren
uit de maagd Maria.

0 beata faemina,
cujus ventris gloria
mundi avat crimina
de virgine Maria.

0 gezegende vrouw,
het sieraad van jouw moederschoot
wast de vergrijpen van de wereld weg
vanuit de maagd Maria.

Stella solem protulit
sol salutem contulit,
carnem veram abstulit
de virgine Maria.

De ster bracht de zon tevoorschijn
en de zon zorgde voor welvaren,
ze openbaarde het ware vlees
vanuit de maagd Maria.

Fons de suo rivulo
nascitur pro populo,
quem tuut de vinculo,
de virgine Maria.

Bron van zijn eigen rivier,
geboren voor zijn volk,
dat hij uit de boeien verloste,
uit de maagd Maria.

Laus, honor, virtus, Domino
Deo Patri et Filio
Sancto simul Paracleto
de virgine Maria.

Lofzang, eer, voortreffelijkheid, voor de Heer,
voor God, de Vader en de Zoon
en ook voor de heilige Raadsman
vanuit de maagd Maria.

Parvulus nobis nascitur
Parvulus nobis nascitur,
de virgine progreditur,
ob quem laetantur angeli.
Gratulemur nos servuli.

Een kindje is voor ons geboren,
geboren uit een maagd,
waardoor de engelen blij zijn.
Laten wij, arme slaven, dankbaar zijn.

Trinitati gloria,
in sempiterna secula.

Glorie aan de Drievuldigheid,
in de altijddurende eeuwen.

173

Regem habemus gloriae,
leonemque victoriae,
unicum Dei filium,
lustrantem omne seculum.

Wij hebben een roemrijke koning,
een leeuw der overwinning,
de enige zoon van God,
een lichtbaken in elke tijd.

Ut redderet Deo charos,
nos et a morte liberos.
Sanaret saeva vulnera,
draconis facta astutia.

Opdat hij zijn dierbaren aan God zou teruggeven
en ons van de dood zou bevrijden.
Opdat hij onze wonden zou genezen,
ons aangebracht door de listen van een grote slang.

Huic omnes infantulo,
concinite mellifluo,
jacenti in praesepio,
vili, prostato lectulo.

Heft allen een lied aan
voor dit innemende kindje,
dat hier in wikkels ligt
in een armzalig bedje.

Personent hodie
Personent hodie
voces puerulae
laudantes jucundae
qui nobis est natus,
summo Deo datus,
et de vir-vir-vir,
et de virgineo
ventre procreatus.

Dat heden mogen weerklinken
de stemmen van jonge kinderen,
die blijgezind lovend getuigen
van wie voor ons geboren is,
geschonken door God de allerhoogste
en door een ma - ma - ma
door een maagdelijke
schoot voortgebracht.

In mundo nascitur,
pannis involvitur,
praesepi ponitur,
stabulo brutorum.
Rector supernorum,
perdidit-dit-dit,
perdidit spolia
princeps infernorum.

Geboren op aarde,
gewikkeld in een doek
en in een kribbe neergelegd
in een stal voor dieren.
De leidsman van de hemel
vernie - nie - nietigde
vernietigde de buit
van de onderwereld.

Magi tres venerunt,
munera offerunt.
Parvulum inquirunt,
stellulam sequendo,
ipsum adorando.
Aurum, thus, thus, thus,
ei offerendo.

Drie wijzen zijn gekomen
en hebben geschenken aangeboden.
Op zoek naar het kind
hebben ze de ster gevolgd
en hem aldus bewonderend aanschouwd.
Goud, wierook, wierook, wierook,
gaven ze hem.

Omnes clericuli,
pariter pueri
cantent ut angeli:
advenisti mundo
laudes tibi fundo.
!deo gloria
in excelsis Deo!

Dat alle priesters
zoals de kinderen
en de engelen zouden zingen:
Jij bent in de wereld gekomen
ik overlaad je met lofbetuigingen.
Daarom gloria
in Gods hemelen!
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Nobis est natus hodie
On syntynyt nyt lapsonen,
kohdusta neitsyen.
Han herra kirkkauden,
kirkkauden,
han Herra kirkkauden.

Een kind is geboren
uit een maagdelijke schoot.
Hij is de heer der schittering,
schittering,
hij is de stralende heer.

Nobis est natus hodie,
de pura virgine.
Rex victoriae,
victoriae,
rex victoriae.

Vandaag is ons een kind geboren
uit een echte maagd.
De koning van de overwinning,
de overwinning,
de koning van de zege.

On taivaat hanen hallussaan,
on maakin vallassaan.
On kaikki huostassaan,
huostassaan,
on kaikki huostassaan.

Hij heerst over de hemelen
en de aarde behoort hem toe.
Hij draagt zorg voor het alles,
bekommering,
hij draagt zorg voor het alles.

Cui sol et aethera,
luna et sydera,
vernat per tempora,
per tempora,
vernat per tempora.

De zon en de hemelen,
de maan en de sterren
stralen helder
om hem te eren
voor altijd en altijd.

Nyt halle yksin aanin me
riemuiten veisaamme.
Han ompi Herramme,
Herramme,
han ompi Herramme.

Nu zingen we voor hem als met één stem
en we zijn blij.
Hij is onze Heer
onze God
hij is onze Heer.

Ideo nos terrigenae,
laudemus hodie,
regem potentiae,
potentiae,
regem potentiae.

Kinderen van de aarde, laten we daarom
vandaag gelukkig prijzen,
de koning van de heerschappij,
de macht,
de koning van de heerschappij.

Soi kiitos Isan ainainen
ja Pojan, Jeesuksen,
mybs hengen armoisen,
armoisen,
mytis hengen armoisen.

Eeuwige dank klinkt voor de Vader
en voor de Zoon, Jezus
en voor de medevoelende Heilige Geest,
de barmhartige,
de medevoelende.

Laudetur sancta Trinitas,
simplex et unitas.
Agendo gratias,
gratias,
agendo gratias.

Glorie zij de Heilige Drie-eenheid,
een en drie in een.
Aanvaard onze dank,
erkentelijkheid,
aanvaard onze dank.
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Paranymphus adiens
Paranymphus adiens
virginem laetanter,
verbum summi nuncians,
nymphale gratanter.

De aartsengel komt naderbij,
hij verblijdt de maagd
en verkondigt het woord van de allerhoogste
met vreugde aan de jonge vrouw.

Inquit: ave caelica
virgo gravidata,
extans mater Deica,
deicis umbrata.

Hij zegt: gegroet, hemelse vrouw
maagd die zwanger is,
de uitverkoren moeder van Gods zoon,
de beschermelinge van de goden.

Psallat ergo concio,
tota clericorum jubilo,
nato regine offer°,
jacenti incunabulo,
regenti cuncta verbulo.

Hij zingt aldus: ik breng tezamen
ik juich de hele clerus toe,
ik geef geschenken aan de pas geboren koning
die in zijn wiegje ligt
en alles leidt vanuit het woord.

lucundare iugiter
lucundare iugiter
plebs devota debitis

Weest altijd blij,
gij betrouwbaar volk.

Melos canens dulciter
Christi Jesu meritis.

Zing een lied
omwille van Jezus Christus' verdiensten.

Qui te tuut acriter,
vinculis ab intimis.

Hij die je vastberaden verlost heeft
van de diepste boeien.

Aetas carmen melodiae
Aetas carmen melodiae
psallat laudem in Messiae
cantico leticiae.
Namquam dignus est honore
qui placavit passione
Patrem omnis gratiae.

De generatie mensen zingt met harmonieuze
melodie een lofzang voor de Messias
met gezang in vreugde.
Immers, hij is de eer waard,
hij die in zijn lijdensverhaal de Vader
met ons aller dankbaarheid heeft verzoend.

Kurja, paha syntinen
Kurja, paha syntinen
ompi luonto ihmisen.
Tal eWrriss
synniss hn vaeltaa,
rahaa, valtaa, kunniaa
ain on
Kuoloon kbpi kaikkein tiet,
jos mies, namen,
nuori, vanha liet.
Kun sun loppuu elosi,
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Beroerd, ellendig, slecht en zondig
is de natuur van de mens.
Tijdens ons leven
baden wij in zonde,
en zijn we altijd op zoek naar
geld, macht, aanzien.
Ieders weg leidt naar de dood,
man of vrouw,
jong of oud.
En als je leven eindigt,

FES
TI
VAL
miss'on silloin aarteesi?

waar blijft dan je rijkdom?

Nosta, nosta katsees taivaaseen,
parannukseen totiseen,
kMnny eWesAs.
Yksin, Herraa palvele,
aina Mnd rukoile,
palvo syMmessM.
Lihan himot hyIkM pois:
viimeinen t pffids olla vois!
Etsi Herran armoa,
pyycb hffld apua.

Richt je ogen op naar de hemel,
naar de ware hulp,
beken je fouten nog tijdens je leven.
Dien enkel de Heer,
bid altijd voor hem,
koester hem in je hart.
Verzaak aan de lusten van het lichaam
want dit zou je laatste dag kunnen zijn!
Ga op zoek naar de barmhartigheid van de Heer
en roep zijn hulp in.

Mars praecurrit
Mars praecurrit in planetis,
homo pacis et quietis.
Nil valet in seculo:
sed tyranni et feroces,
qui ad mala sunt veloces
hic regnant in populo:
effrenes et indomiti,
qui devastant et incendunt,
quae sunt sua non attendunt
tales placent comiti.

Mars is de belangrijkste planeet,
een man van vrede en rust.
Hij is van geen betekenis in de tijd:
tirannen en woestelingen echter,
die heel handig zijn in het kwade
zwaaien tegenwoordig de plak over het volk:
teugellozen en ongetemden,
die erop los verwoesten en branden,
en andermans eigendommen niet respecteren:
dat is de soort die hun metgezel behaagt.

Ducunt vaccas, equos, boves,
capras, hircos, porcos oves,
et si qua similia.
Ducunt lanam atque linum,
de rapinis implent sinum.
Nudat matrem filia.
En judex ante januam
clamat: "redde quod tulisti,
vel peribis casu tristi,
mortem per turpissimam."

Ze roven koeien, paarden, runderen,
geiten, bokken, varkens, schapen,
en al wat er van ver op lijkt.
Ze stelen wol en linnen,
met hun buit vullen ze hun schoot.
De dochter berooft haar moeder.
Kijk, daar staat de rechter aan je deur
en roept: "geef terug wat je gestolen hebt,
anders zullen jullie treurig eindigen
door een hoogst schandelijke dood".

Jesu Christe, Fili Patris,
confer nobis jam renatis,
tuum Sanctum Spiritum.
Quid prodesset nobis nasci,
si tu velles Rex irasci
ad nostrum interitum?
Memento quod sumus tui,
tu es factor, nos factura,
Tibi sit pro nobis cura,
te precamur cernui.

Jezus Christus, Zoon van de Vader
bekeer ons, wij die reeds herboren zijn,
Jij, Heilige Geest.
Welk nut heeft onze geboorte
als Jij wil dat de Koning in toom ontsteekt
bij onze dood?
Herinner Je dat wij Je toebehoren,
Jij bent de schepper, wij de schepsels.
Dat Jij voor ons zorg zou dragen,
dat vragen wij Je met gebogen hoofd.
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Cum sit omnis caro foenum
Cum sit omnis caro foenum,
et post foenum fiat coenum,
homo quid extolleris?
Cerne quid es, quid et eris;
modo flos es sed verteris
in favillam cineris.

Vermits alle vlees als gras is,
en na gras tot modder wordt,
mens, wat zal er dan van jou worden?
Beschouw wie je bent, en wat je zal warden;
je bent zoals een bloem, maar je zal worden

Terram teris,
terram geris,
et in terram reverteris
qui de terra fueris.

Je dorst de aarde,
je behartigt de aarde,
en naar de aarde zal je terugkeren
want van aarde ben je gemaakt.

Homo nascens cum moerore,
vitam ducens cum dolore
et cum metu moreris.
Te memento moriturum,
et post mortem hoc messurum,
quod hic seminaveris.

De mens wordt geboren in pijn,
hij leidt zijn leven in smart
en zal sterven in angst.
Hou voor ogen dat je zal sterven
en na de dood zal oogsten
wat je hier gezaaid hebt.

tot gloeiende asse.

Scholares convenite
Scholares, convenite,
libenter haec audite,
procul a vitio.
Tractabo vobis rite,
quae, qualis vestrae vitae.
Constet conditio
nam primitus barbati,
in facie, rugati.
Stabant rigoribus
vix volunt ablacti
jam esse subjugati
suis doctoribus.

Studenten, komt allen tezamen,
luister met welwillendheid naar deze woorden
en hoed u voor kattenkwaad.
Ik zal jullie toespreken zoals het hoort
en overeenkomstig jullie levensstijl.
Want voor de eerste keer zullen volwassenen
met gegroefde gezichten
in gestrengheid voor u staan.
Hoewel jullie nauwelijks gespeend zijn
van de moederborst,
willen ze jullie heel binnenkort aan het gezag
van hun leraars onderwerpen.

En quondam timuistis
magistros, dum sedistis
vos in pulveribus.
Tunc certe profectis
cum subditi fuistis
scholae verberibus.
Omne caput languescit
dum pastor oves nescit:
ac errans erit grex.
Latinum jam recessit
barbaricum accessit
scholarum perit lex.

Eertijds waren jullie bevreesd
voor jullie leraren, toen jullie nog neerzaten
in het stof van het oefenterrein.
In die tijd hebben jullie zeker en vast vooruitgang
geboekt, terwijl jullie onderworpen waren
aan de plichtplegingen van de school.
Elk individu begeeft het
als de herder zijn schapen niet kent:
dan geraakt de kudde op de dool.
Reeds gaat het Latijn erop achteruit
en al wat vreemd is, rukt op,
het schoolreglement gaat teloor.

Scholaribus revera
pecunia in pera,

In werkelijkheid hebben scholieren
heden ten dage geld op zak,
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quinterna manibus
et capitis in sphaera.
Mitra fulget syncera
modis in monibus!
Vix sciunt G, ut, A, re,
nec Musa declinare.
Nec curant studium
sed discunt chorizare,
incipiunt amare.
Mundi tripudium.

een vijftal muntstukken in de hand,
en hun hoofd zit in hogere sferen.
Een pet staat te blinken op hun hoofd
op allerlei wijzen!
Amper kennen ze G, ut, A, re,
noch kunnen ze de muzen benoemen.
Ze nemen hun studie niet ter harte
maar bekwamen zich in de reidans,
en verkennen het terrein van de liefde.
Een gunstig voorteken voor de wereld.

Zacheus arboris
Zacheus arboris
ascendit stipitem.
ut Jesum cerneret
coelorum hospitem.

ZacheUs klimt omhoog
langs de stam van een boom
om Jezus, zijn gastvriend uit de hemelen,
goed te kunnen zien.

Zacheus Jesum suscipit
hospitio,
et caritatis pertractans
officio.

ZacheUs geeft Jezus
een gastvrij onthaal
en behandelt hem
met het eerbewijs van waardering.

Illic perpendens cordis
habitaculum:
si quenquam defraudavis,
reddam quadruplum.

Daar weegt hij zijn huis
tegen zijn hart af:
"Wie ik zou benadeeld hebben,
ik zal hem het viervoudige teruggeven.

Dimidium bonorum
do pauperibus,
placatur Deus
talibus muneribus.

De helft van mijn bezittingen
zal ik aan de armen geven."
God zal verheugd zijn
omwille van dergelijke giften.

Et nos de tali
laetantes convivio
benedicamus
Dominorum Domino,

Laten wij ons verheugen
omwille van een dergelijk gastmaal
en laten we over de Heer der Heren
goed en verstandig spreken.

Tibi nunc quoque?
Christe qui nos satias
semper dicamus
gratiarum gratias.

Over jou nu ook?
Laten we Christus, die ons verzadigt,
altijd dankzeggen
voor de gunsten.

0 Scholares discite
0 scholares, discite,
auribus percipite,
oculis videte.
Quam beatam ducitis
vitam, quam diligitis

0 studenten, wijdt jullie aan de studie,
zet uw oren open,
kijkt uw ogen uit.
Hoe aangenaam is het leven
dat jullie leiden en waarin jullie gekozen hebben
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studium quietis.
Marie scholas petite
vesperi recedite.
Domum repetentes:
quis status felicior?
Quae vita securior
inter nunc viventes?

voor een studie van rust en ontspanning.
's Morgens gaan jullie naar school,
's avonds keren jullie terug.
Jullie herhalen thuis:
wat maakt nog gelukkiger?
Welk soort leven is nog onbezorgder
onder de huidige generaties?

Regula scholarium
est excellens omnium,
vitae sanctitate,
licet nulla similis.
Tamen est difficilis
in asperitate:
soli Deo serviunt,
sitiunt, esuriunt,
quorum paupertatem
ennarrare nequeo;
consequuntur ideo
Christi pietatem.

Het schoolreglement
betreft uitmunten in alles.
Aan de onkreukbaarheid van het leven
kan niets gelijkaardigs tippen.
Desalniettemin
is het moeilijk te bereiken:
ze beperken zich tot God dienen,
tot dorst en honger hebben.
Over hun armoede
kan ik niets vertellen;
ze volgen daartoe als voorbeeld
de liefde voor Christus.

Ex istis colligite
vitam, quam diligite
semper clericalem.
Singula pertranseo
ita quod nunc nescio
similem vel talem.
Vos estis in medio,
libero arbitrio,
rite considentes.
Postquam senueritis,
sacerdotes eritis
Deo servientes.

Besluit uit dit alles
dat het leven dat jullie uitkiezen
immer geestelijk moet zijn.
Bepaalde zaken vermeld ik niet
en wel hierom, omdat ik er op dit moment
zo goed als niets over weet.
Jullie staan er midden in
en uit vrije wil,
zijn jullie terecht tot rust gekomen.
Als jullie oud zullen zijn,
zullen jullie priesters zijn
in dienst van God.

Sum in aliena provincie
Sum in aliena provincia.
Conturbat me miseria,
jam deficit substantia,
evanuit laetitia.

Ik vertoef in een buitenlandse provincie.
Angst brengt me in verwarring,
reeds takelt mijn wezen af
en is de blijheid verdwenen.

0 Salvator mortalium,
consolator fidelium
per te Deus nos salvavit,
et a mode liberavit.

0 redder van de stervelingen,
trooster van de eerlijke mensen
dankzij jou heeft God ons gered
en van de dood bevrijd.

Ad perennis vitae fontem
Ad perennis vitae fontem
mens sitivit arida,
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Aan de bron van eeuwig leven heeft
de dorstige geest zich gelaafd, de opgesloten ziel
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claustra carnis praesto frangi
clausa quaerit anima.
Gliscit ambit eluctatur,
exul frui Patria.

tracht er de boeien van het lichaam te breken.
Ze komt tot ontplooiing, laat zichzelf gelden,
ontworstelt zich met moeite aan ballingschap,
bereikt uiteindelijk het vaderland.

Dum pressuris ac aerumnis
se gemit obnoxiam.
quam emisit cum deliquit
contemplatur gloriam.
Praesens malum auget boni,
perditi memoriam.

In tijden van ellende en onderdrukking
beklaagt ze zich haar onderdanigheid,
die ze heeft laten varen
toen ze in de fout ging.
Als een goed mens zijn zinnen verliest,
groeit het kwade.

Flos perpetuus rosarum,
ver agit perpetuum.
Candent lilia rubescit,
crocus sudat balsamum.
Pigmentorum spirat odor,
liquor et aromatum.

Eeuwige roos,
de lente glijdt eeuwig voort.
Lelies zijn blank, een krokus
krijgt gloed, zalf scheidt vocht af.
Geur van pigmenten vervliegt en
vocht van welriekende kruiden verdampt.

In vernali tempore
In vernali tempore,
ortu laetabundo.
Dum recedunt frigora,
nunciat hirundo.
Terrae, mans nemoris
decus adest deforis
renovato mundo.
Vigor redit corporis,
cedit dolor pectoris
tempore jucundo.

In de lente
verheugt zich al wat groeit.
De koude trekt weg,
de zwaluw is bode.
De bekoring van aarde, zee en wouden
staat de hernieuwde wereld
te wachten.
Het lichaam herwint aan kracht,
en pijn in de borst verdwijnt
in deze vreugdevolle tijd.

Terra vernat floribus
et nemus virore,
aves mulcent cantibus
et vocis dulcore.
Aqua tempestatibus
caret, aër imbribus.
Dulci plenus rare,
sol consumtis nubibus,
radiis patentibus
lucet cum calore.

Bloemen maken de aarde weer jong,
het bos wordt groen,
de vogels bekoren door
hun oorstrelend gezang.
Op zee zijn er geen stormen,
de lucht verbergt geen regenvlagen,
de grond is bedekt met zoete dauw,
de wolken zijn opgelost,
zonnestralen uitbundig,
vol met warm licht.

0 quam mira gloria
quantus decor Dei!
Quanta resplendentia
suae faciei!
A qua ducunt omnia,
ima, summa, media,
formam speciei:
mator est distantia,

0 hoe wonderlijk dit sieraad,
en hoezeer God waardig!
Hoezeer weerspiegelt dit
zijn aangezicht!
Want alles richt zich naar hem,
het geringste, het hoogste, het middelmatige,
van elke vorm en soort:
want groter is die afstand,
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quam sit differentia
noctis et diei.

dan er verschil is
tussen nacht en dag.

Kaikki maailma riemuitkohon
Kaikki maailma riemuitkohon
syntymëstë Herran.
Tëyttyi, mikë ilmoitettiin
neitsyelle kerran.

Laat de hele wereld zich verheugen
om de geboorte van de Heer.
Zoals op voorhand aan de maagd was
aangekondigd, zo is gebeurd.

Puhtahin sëvelin,
iloisin sydëmin

Met heldere melodieën,
met blije harten.

Riemuitkaamme,
veisatkaamme armostaan,
armostaan, armostaan!

Laten we blij zijn,
Laten we om Zijn mededogen zingen
om Zijn genade, om Zijn welwillendheid!

Kristus syntyi neitsyestë pëëlle maan,
pëëllemaan, pëëllemaan.

De maagd gaf het leven aan Christus op aarde
op aarde, op aarde.

Kristus syntyi tënne meitë auttamaan,
auttamaan, auttamaan.

Christus is geboren om ons te helpen,
om ons bij te staan, om ons te steunen.

Siksi këykëë kiitostansa veisaamaan,
veisaamaan, veisaamaan.
Siksi këykëë kiitostansa veisaamaan.

Laten we dus onze dankbaarheid
tot uitdrukking brengen, en tonen.
Laten we blijk geven van onze dankbaarheid.

Vertalingen: Brigitte Hermans
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16

Katarina Livljanie
Benjamin Bagby
Adviescommissie
Herman Baeten
Bart Demuyt
Lieve Schaubroeck
Koen Uvin
Klaas Jaap van der Meijden
Beoordelingscommissie
Herman Baeten, voorzitter
Graham Dixon
Brigitte Lesne
Magdalena Los
Koen Uvin

coach
coach

Cantar alla Viola (JO-US/ES)
sopraan
Nadine Balbeisi
lyra-vedel
Fernando Marín
Red Rose Four (NL)
Kitty de Geus
Nynke Algra
Janneke Allaart
Nienke van der Meulen
Ester van der Veen
Tamara Weessies

sopraan
blokfluit
blokfluit
blokfluit
blokfluit
blokfluit

RinascitaConsort (DE, KR)
sopraan
Christine Mothes
viool
Kerstin Reinboth
altviool
Yun-Jung Choi
altviool
Julia Saretz
cello
Wiebke Roterberg
Silva de Sirenas (ES)
Cristina Bayán
Maria Luz Martínez

sopraan
luit

Voyage en BLOCK (DE)
Tamara Wahl
Kerstin Fahr
Leonard Schelb
Max Riefer

blokfluit
blokfluit
blokfluit
percussie

Een project van Musica, gerealiseerd door het Festival van Vlaanderen-Antwerpen
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DONDERDAG, 28 AUGUSTUS 2008
publieke coachingsessies door Katarina Livljanie en Benjamin Bagby
Kapel Elzenveld — gratis toegang

14.00 uur

inleiding en opening van de International
Young Artist's Presentation-Early Music

14.10 uur

Center alla Viola

15.10 uur

Voyage en BLOCK

16.10 uur

pauze

16.30 uur

RinascitaConsort

VRIJDAG, 29 AUGUSTUS 2008
publieke coachingsessies door Katarina Livljanie en Benjamin Bagby
Kapel Elzenveld - gratis toegang

14.00 uur

inleiding

14.10 uur

Red Rose Four

15.10 uur

pauze

15.30 uur

Silva de Sirenes

ZATERDAG, 30 AUGUSTUS 2008
presentatie - Kapel Elzenveld
prijsuitreiking - Van Gesselzaal, Centrum Elzenveld

10.30 uur

inleiding en voorstelling van de
beoordelingscommissie

10.40 uur

Voyage en BLOCK

11.10 uur

Center alla Viola

14.00 uur

Red Rose Four

14.30 uur

Silva de Sirenes

15.00 uur

RinascitaConsort

16.00 uur

bekendmaking winnaar en publieksprijs
IYAP-Early Music 2008
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PROGRAMMA

Voyage en BLOCK

Red Rose Four

Anoniem (14de eeuw)
lstanpitta: Ghaetta

Christopher Tye (ca. 1505-ca. 1573)
In Nomine XII 'Crye'

Hayne van Ghizeghem (ca. 1445-ca. 1476/97)
De tous bien plaine

John Dowland (1563-1626)
Flow my tears

Alexander Agricola (1445/6?-1506)
De tous bien plaine

Antony Holborne (ca. 1545-1602)
The Honie-suckle
The Night Watch

Baccio Fiorentino (1474-1539)
De tous bien plaine
Hayne van Ghizeghem
De tous bien plaine
Anoniem (14de eeuw)
Saltarello - Lamento di Tristano - La Rotte

John Dowland
Sir Henry Umpton's Funeral
William Byrd (ca. 1540-1623)
Quis me statim
Antony Holborne
As it feil on a holie eve
Christopher Tye
In Nomine XIII 'Trust'

Cantar alla Viola
Robert Jones (fl. 1597-1615)
Love wing'd my hopes
0 how my thoughts do beate me!

Anoniem (16de eeuw)
0 Death, rock me asleep

Alfonso Ferrabosco 1(1542/3- 1588)/
bewerking: Fernando Marin
Ut re mi fa sol la, á 3 (motet)
Robert Jones
Now what is love
Fie fie
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Silva de Sirenas
Enriquez de Valderrábano (fi. ca. 1547)

Soneto Lombardo
Alonso Mudarra (ca. 1510-1580)

Beatus Ine
Miguel de Fuenllana (fl. 1553-78)/
Luys de Narváez (fi. 1526-49)

Con qué la lavaré
Alonso Mudarra

Exurge, quare obdormis, Domine
Luys Milán (ca. 1500-na 1560)

Fantasia 11
Miguel de Fuenllana

Endechas
Luys de Narváez

Canción del Emperador
Alonso Mudarra

Claros y frescos nos
Miguel de Fuenllana

No sé qué me bulle

RinascitaConsort
Adrian Willaert (ca. 1490-1562)

Domine, á 4
Recercar, á 4
Laura mia sacra, á 5
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International Young Artist's Presentation-Early Music

Het concept
In 2008 vindt de International Young Artist's Presentation-Early Music voor de zesde keer plaats in het kader van Laus Polyphoniae
in Antwerpen. De formule is ondertussen bekend. Jonge ensembles met een repertoire van vóór 1600, dat wordt uitgevoerd op originele instrumenten of kopieën ervan, worden gedurende twee dagen begeleid door een of twee coaches en stellen zich de derde
dag voor aan een delegatie van internationale vertegenwoordigers uit de oude muziekwereld en het festivalpubliek. De coaching
richt zich in hoofdzaak op het verhaal dat de musici willen vertellen, hun programmaopbouw, de interactie die ze aangaan met het
publiek,...
De coaching en de presentatie zijn voor de deelnemende ensembles gratis en het meest gewaardeerde ensemble krijgt de mogelijkheid een cd-opname te maken en/of enkele concerten te geven. 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-Early Music wil op die manier jonge
musici stevig aanmoedigen en bekend maken binnen de internationale muziekscène.

De publieksprijs
Hoogtepunt van de IYAP is telkens weer de presentatie zelf, waarbij de 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. Aan het begin van de dag krijgt u een
stemformulier, dat u na het beluisteren van de presentatie van alle ensembles, in een urme kan deponeren. Het ensemble met de
meeste stemmen krijgt een eervolle vermelding én een hartelijk applaus van u!

Gastgezinnen
Voor de IYAP-editie van volgend jaar, IYAP-Historical Wind Instruments 2009, zoeken Musica en het Festival van VlaanderenAntwerpen gastgezinnen in Antwerpen en directe omgeving die een of meerdere muzikanten te slapen willen leggen tijdens hun
driedaags verblijf in de Scheldestad. Gezinnen die deze jonge musici gastvrij willen ontvangen, krijgen voor drie concerten van Laus
Polyphoniae 2009 duotickets 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 (0)3 202 46 69.
Het Festival van Vlaanderen-Antwerpen en Musica bedanken de gezinnen die dit jaar gastvrij IYAP-deelnemers onderdak verlenen:
dhr. & mevr. Berckmoes, mevr. De Herdt, mevr. De Monie, de familie Lebacq-Vandercruyssen, de familie Gijsels-Geerts, dhr. & mevr.
Wortelboer, mevr. Leys en dhr. & mevr. Devos-Laureys.
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Toelichtingen bij de concertprogramma's

Voyage en BLOCK
In de muziek van de 14de en 15de eeuw speelden emotionele extremen als speelsheid en diepzinnigheid een belangrijke rol. In dit
programma worden deze twee emoties in al hun variaties gepresenteerd en met elkaar gecontrasteerd.
In lstanpitta: Ghaetta uit hetTrecento manuscript (London BL Add. 29987), oorspronkelijk uit Umbrië rond 1400, is enkel een melodielijn gegeven. De andere stemmen werden waarschijnlijk geïmproviseerd, een uitvoeringspraktijk die in deze periode evident was voor
muzikanten.
Hierna volgen verscheidene instrumentale variaties op het Bourgondische chanson De tous bien plaine, van onder anderen Baccio
Fiorentino, Alexander Agricola en Hayne van Ghizeghem. Het origineel De tous bien plaine, een rondeau voor drie stemmen, is
gecomponeerd door Hayne van Ghizeghem, die werkte aan het Bourgondische hof van Karel de Stoute (1433-1477). Dit chanson,
dat in meer dan twintig bronnen werd overgeleverd, was een van de meest populaire stukken in de tweede helft van de 15de eeuw.
Het bewijst dat het chanson met z'n vloeiende tenormelodie en evenwichtig contrapunt destijds een wijdverspreide aantrekkingskracht had.
Het programma besluit met Italiaanse middeleeuwse dansen, die ook deel uitmaken van het manuscript London BL Add. 29987. De
levendige Saltarello wordt gevolgd door een doordacht en kalm Lamento di Tristano, dat nadien wordt besloten met het snelle La Rotte.

Cantar alla Viola
Robert Jones publiceerde tijdens z'n leven in totaal vijf boeken met liederen, 'ayres' en madrigalen. Het Second Booke of Ayres uit
1601 is een collectie van twintig liederen "set out to the Lute and Bass Viol the plain way, or the Bass by tablature after the leero
fasion". De muziek is niet enkel geschreven in luittabulatuur, maar heeft ook een bastabulatuur voor de lyra-vedel, een van de vele
instrumenten die populair waren tijdens de Elizabethaanse periode.
Zoals z'n Italiaanse voorouders de lira da braccio en lira da gamba, was de lyra-vedel een symbool van de humanistische kringen
in de renaissance, het eerste instrument dat zich parallel ontwikkelde met de luit in Noord-Europa. Marin Mersenne zei over de
lyra-vedel dat ze nauwe banden had met het klassieke verhaal van Orpheus en "it accompanies the voice magnificently, like the
organ". Op het einde van de 16de eeuw werd er een aantal metalen snaren, of sympathiserende (meetrillende) snaren aan toegevoegd, een uitvinding van de Engelsen volgens Michael Praetorius (Syntagma Mus/cum, 1613). Het idee was overgenomen van de
Indiase kolonies waar het werd toegepast op instrumenten als de orpheon, pandora en sitar. De lyra-vedel heeft een rijke resonantie door een gemengd 'scordatura' (een verschillende stemming van de open snaren) en door de bovengenoemde sympathiserende
snaren. Het repertoire voor de lyra-vedel is in tabulaturen genoteerd, zoals bij luitpartituren, en bestaat hoofdzakelijk uit polyfone
muziek en begeleidingen van vocale composities. In het begin van de 17de eeuw werd de lyra-vedel vermeld in verschillende boeken
met werken en liederen van componisten als Tobias Hume, William Corkine, Robert Tailour en Robert Jones. Alfonso Ferrabosco I
behoorde tot een van de Italiaanse muzikantenfamilies die emigreerden naar Engeland en zo de Italiaanse laatrenaissancekunst van
de polyfonie naar Engeland overbrachten.
Het duo Cantar alla Viola legt zich specifiek toe op het polyfone repertoire van de Spaanse vihuela de arca. Het Engelse programma
dat u vandaag hoort is een project om de oorspronkelijke doelstellingen van het ensemble voort te zetten, namelijk een mooie, historisch correcte interpretatie van het Engelse lied uitvoeren, gebruik makend van de technieken die specifiek ontwikkeld zijn voor de
lyra-vedel.
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Red Rose Four
Alhoewel Engelse renaissancemuziek op zichzelf niet erg toegankelijk lijkt voor mensen die niet vertrouwd zijn met de ingewikkelde
polyfone compositiestijl, maken de emoties achter een heleboel stukken ook vandaag nog deel uit van onze dagelijkse ervaringen.
In het programma As /t fell on an ordinary day heeft de muziek een universele kwaliteit die onze diepste gevoelens aanspreekt.
Zodoende is levenservaring belangrijker dan muzikale techniciteit om deze muziek te begrijpen.
Aan het begin van het programma wordt het publiek meegesleept in de hectische geluiden van de Crye, gecomponeerd door
Christopher Tye, die een gedurfde en verrassende variatie op het populaire In Nomine-thema creëerde. Zeer tekenend voor de late
renaissancemuziek is de melancholische stijl van John Dowland, uitgedrukt door de smart van de Pavane Lachrimae en de trieste
tonen van Sir Henry Umpton's Funeral.
Nochtans bewijst de exuberantie van drie dansen van Antony Holborne (uit zijn collectie van 65 dansen) dat momenten van geluk
in het leven ook een inspiratiebron kunnen zijn. Het lied Dufs me statim is een merkwaardig werk uit de collectie van William Byrd,
die hoofdzakelijk religieuze muziek componeerde. De smachtende klanken van het lied verraden een lichtjes schaamteloze, maar
onmiskenbare drang naar liefde. De stimulerende sfeer van dit lied wordt tenslotte getemperd door de vertrouwelijke tonen van het
In Nomine XIII 'Trust' en de overgave aan het lot in Oh Death, rock me asleep. Dit laatste stuk is gebaseerd op een gedicht van Anne
Boleyn, een van de zes vrouwen van Hendrik VIII van Engeland. Ze werd geëxecuteerd, hoewel haar waarschijnlijk geen schuld trof.
Ze schreef dit gedicht als een vaarwel aan de wereld terwijl ze op haar beul wachtte in de gevangenis.

Silva de Sirenas
Met het programma De erfenis van Karel Vwillen we een weerspiegeling geven van de invloed die de muziek aan het hof van Karel
V had op de volgende generaties van de Habsburgers, met name zijn zoon Filips II en zijn achterkleindochter Anna van Oostenrijk,
die met de jonge Lodewijk XIII trouwde in 1615. Karel had een gedegen muzikale opvoeding gekregen, en was zodoende in staat om
zelf de muzikanten voor z'n kapel uit te zoeken. Dat werd de eerste Spaans-Vlaamse kapel met de allerbeste muzikanten van die tijd.
Filips II erfde een deel van de kapel van z'n ouders. Toen Isabella stierf, ordonneerde Karel dat de zanger Juan de Fiesa, de organist
Antonio de Cabezón en de kamermuzikant Francisco Soto een periode van zes maanden moesten dienen in de huizen van z'n twee
dochters en z'n zoon. Cabezón werd gaandeweg de favoriete muzikant van Filips II, en hij zou niet van 's konings zijde wijken tot
diens dood.
Tijdens de regeerperiode van Karel V verscheen de grootste hoeveelheid gedrukte muziek voor vihuela, omdat de keizer zo veel
belang hechtte aan de hofmuziek. Dit repertoire is op te delen in een groep van instrumentale stukken zoals pavanes, galliardes,
fantasias en 'diferencias', en een deel vocale muziek. Die laatste in twee vormen: als transcripties van polyfone muziek voor vihuela
of als composities voor één stem met begeleiding in tabulatuur (villancicos, romances, enzovoort). Deze kenmerken komen tot uiting
in het repertoire dat we vandaag brengen. Vele van de vihuelaspelers die we presenteren, werkten voor beide koningen, Karel V
en Filips II. Luis de Narváez was Filips muziekleraar en een goede vriend van Karel. In zijn boek EI delfin de mOsica vinden we vijf
'glosas' op Josquin Desprezs Mille Regretz, een lied dat werd opgedragen aan Karel Ven dat bekend staat als Het Keizerlied. Alonso
Mudarra hoorde bij Karels entourage voor zijn kroningsceremonie in Bologna in 1530. Valderrábano was dan weer leraar van Filips en
Miguel de Fuenllana droeg zijn boek Orphenica lyra op aan Filips II.
Anna van Oostenrijk, dochter van Filips III en echtgenote van Lodewijk XIII, introduceerde Spaanse muzikanten aan het Franse hof,
zoals de gitarist Luis de Bricerío. Deze Spanjaard beïnvloedde de muziek aan het Franse hof, de zogenoemde 'Airs de cour', polyfone
composities uit de late 16de eeuw en het begin van de 17de eeuw. Bekende componisten van deze muziek zijn Gabrielle Bataille,
Etienne Moulinié en Antoine Bosset.
Samenvattend kunnen we stellen dat de regeerperiode van Karel V de Gouden Eeuw ('Siglo de oro') van de Spaanse muziek was,
toen de muzikanten zich in het buitenland konden meten en zo de volgende generaties van Filips II en Anna van Oostenrijk beïnvloedden.
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RinascitaConsort
Adrian Willaert was een van de laatste Vlaamse componisten die in Italië werkten. Willaert werd waarschijnlijk rond 1490 in Brugge
of Roeselare geboren. Hij was de kapelmeester van San Marco in Venetië vanaf 1527. Zijn leerling Gioseffo Zarlino stelde dat
Willaert de cruciale impuls gaf voor de 'Venetiaanse School'. Andere studenten waren immers Cipriano de Rore, Nicola Vicentino,
Girolamo Parabosco, Andrea Gabrieli en Costanzo Porta.
In die tijd leefde in Venetië een groep Florentijnse republikeinen - veelal bankiers - in ballingschap. Zij cultiveerden literatuur en
muziek die sterk beïnvloed waren door humanistische denkbeelden en gaven Willaert opdrachten om madrigalen en motetten voor
hen te componeren. Die opdrachten waren niet zonder gevaar, omdat ze dezelfde republikeinse ideeën hielpen verspreiden, die aan
de grondslag lagen van de verbanning van Willaerts klanten nadat de Medici de macht hadden gegrepen in Firenze. Om die reden
circuleerde het manuscript van Musica Nova langdurig voor het uiteindelijk werd gedrukt in 1559. In feite was de Musica Nova een
soort van publiek geheim dat vele Europese muziekliefhebbers naar Italië lokte. Naast enkele instrumentale stukken bevat het hoofdzakelijk madrigalen en motetten die - op een na - stuk voor stuk zijn getoonzet op verzen van Petrarca. Die was eveneens verbannen,
en vele van zijn dichtregels reflecteren het lot van de Florentijnse emigranten, zoals bijvoorbeeld de Marialiederen - de kathedraal
van Firenze was gewijd aan Maria - of de psalm van Koning David, die eveneens een banneling was.
Willaert zette alle gebruikelijke middelen voor motetten in om de verzen van Petrarca te interpreteren, maar hij wendde die middelen
ook aan voor de madrigalen. De intensiteit van deze stukken, die in hun universele taal thema's uitdrukken als de ongeconsumeerde
liefde voor Laura of het verlangen naar wat verloren is gegaan en onbereikbaar is, raakt ons vandaag nog diep in het hart.

Vertalingen: Annelies Van Boxel
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PROGRAMMA

'T vroede

'T zotte

Pierre Sandrin (ca. 1490?-na 1560)
Doulce memoire

Franziscus de Rivulo
Jubilate Deo

Thomas Crecquillon (ca. 1505/15-1557)
Missa Doulce memoire
Kyrie

Jacobus Clemens non Papa (ca. 1510/5-1555/6)
Rossignolet
Juvons beau jeu

Alberto da Ripa (ca. 1500-1551)/Pierre Sandrin
Doulce memoire

Thomas Crecquillon
Alix avoit mal aux dens

Pierre Certon (?-1572)
Fini le bien (response)

Petrus Phalesius (ca. 1505/10-1573/6)/Jean Hellere
(1526-1595)
Alix avoit mal aux dens

Diego Ortiz (ca. 1510-ca. 1570)
Doulce memoire
Thomas Crecquillon
Missa Doulce memoire
Agnus Dei
Orlandus Lassus (1530/2-1594)/ Andreas Pevernage
(1542/3-1591)
Bonjour mon cceur
Franziscus de Rivulo (fl. 1560/66)
Aleine Gott in der HOhe sei Ehr

Sebastian Vredeman (ca. 1542-late 16de of vroege 17de
eeuw)/ bewerking: Piet Stryckers
Het was een aerdich vrouken
lok sach vrou Venus burseken
Sloef sloef waer heb di gehweest
Adrian Willaert (ca. 1490-1562)/ Orlandus Lassus
Dessus le marche d'Arras
Petrus Phalesius
Passa mezzo
Jacobus Clemens non Papa / Giovanni Bassano
(1560/1-1617)
Frisque et gaillard
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T amoureuze
Jacobus Clemens non Papa
Misericorde au martir amoureulx
Thomas Crecquillon
Adieu l'espoir ou mon ceur aspiroit (response)
Josquin Desprez (ca. 1450/5-1521)/Nicolas Gombert
(ca. 1495-ca. 1560)/ Petrus Phalesius
Mille regretz
Claudin de Sermisy (ca. 1490-1562)
Dont vient cela belle
Petrus Phalesius
Wie zal me troetelen
Pass'emezzo d'Italie
Tielman Susato (ca. 1510/5-1570 of later)
Peijnsen en trueren
Claudin de Sermisy
Viens tost despiteux
Franziscus de Rivulo
Vias tuas, Domino
Gloria in exelsis Deo
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Musicalia Gedanenses: Juvons beau jeu
Tafelen met muziek in Danzig omstreeks 1550
Dirk Snellings

Een persoonlijke voorgeschiedenis
In het onderkoelde klimaat van de Koude Oorlog ontstond in Europa een kloof tussen Oost en West, die beide zijden als een 'ijzeren
gordijn' afsloot van het gemeenschappelijke culturele erfgoed. Tijdens mijn studies musicologie en zang in de jaren tachtig van de
vorige eeuw, had ik geen vermoeden van de muzikale rijkdom van de Oostbloklanden. Gelukkig was er enig contact met de OostEuropese koren tijdens het jaarlijkse Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt. Als verslaggever voor Radio 3 (nu Klara)
was ik onder de indruk van de vocale kwaliteiten en de discipline van de kinder- en jeugdkoren uit Oost-Europa. Het was duidelijk dat
enkel de allerbesten naar Neerpelt mochten komen en dat, als cultureel ambassadeur van hun land, met een heel eigen kindvriendelijk repertoire. In de bibliotheek van datzelfde Radio 3 viel bovendien mijn oog op cantates van Poolse barokcomponisten als Marcin
Mielczewski, Christoph Rirster, Jacek Rozycki en tot mijn verbazing sloten deze composities naadloos aan bij de typische 17deeeuwse Italiaanse barokke toontaal. Voor het eerst kon ik muzikaal even 'over de muur kijken')
Door de val van de Berlijnse muur verliepen de contacten stilaan soepeler en zo stond begin jaren negentig de contratenor Krzysztof
Dabrowski uit Gdynia (de moderne havenstad naast Gdansk) aan mijn 'deur' in het Lemmensinstituut voor zangles. Hij had begrepen,
onder andere toen hij als kind Neerpelt bezocht, dat de historische uitvoeringspraktijk in België op internationaal niveau stond. Zijn
passie voor het (vocale) barokke repertoire maakte mij nieuwsgierig naar zijn muzikale verleden. Al gauw bleek dat de oude havenstad Gdansk in haar bibliotheken schatten herbergt met muziek uit de 16de en de 17de eeuw. Het was voor de Capilla Flamenca een
unieke ervaring toen we in 1996 in de Stadsbibliotheek van Gdansk ter plekke mochten zingen uit enkele originele drukken en, jawel,
uit het handschrift Ms 4003 dat centraal staat in dit concertprogramma.
Mijn waardering voor oude muziek en gedreven musici uit Polen is sindsdien alleen maar toegenomen, ook dankzij de vele concerten met het ensemble II Tempo onder leiding van Agata Sapiecha in Warschau en de vele warme contacten tijdens de jaarlijkse
International Summer Academy of Early Music in Wilanow.

Ms 4003 (Olim mus. 0. 20) Gdansk, Biblioteki Polskiej Akademii Nauk
De bibliotheek van de Poolse Academie voor Wetenschappen in Gdansk bezit vandaag een unieke verzameling van 35 muziekhandschriften en drukken uit de 16de en 17de eeuw met ongeveer duizend titels. Al in 1911 bracht Otto Gtinther deze rijke collectie in
kaart in zijn Katalogus der Handschriften der Danziger Bibliothek. In 1990 verscheen een bijgewerkte cataloog met onder andere alle
incipits en eveneens een lijst van de 106 (!) verdwenen handschriften sinds 1911: ook het Poolse muzikale erfgoed heeft zwaar geleden onder al het oorlogsgeweld.

Ms 4003: de formele opbouw
De vier stemboeken van het handschrift Ms 4003 in octavo (ca. 13,5 x 20,5 cm) met elk ongeveer 110 pagina's zijn in een mooi versierde lederen band ingebonden en tot vandaag ongeschonden bewaard. Elk stemboek is samengesteld uit vier aparte delen. Delen
1 en 2 voor sopraan, alt, tenor en bas tellen 75 vierstemmige Franse chansons van toonaangevende polyfonisten uit de Lage Landen
en Frankrijk, zoals Benedictus Appenzeller, Jacobus Clemens non Papa, Thomas Crecquillon, Nicolas Gombert, Josquin Desprez,
Orlandus Lassus, Jean Mouton, Pierre Sandrin, Claudin de Sermisy en Adrian Willaert. Tussen het tweede en derde deel heeft
Franziscus de Rivulo - kapelmeester en cantor in de Marienkirche van Danzig (Gdansk) van 1560 tot 1566- negentien eigen motetten
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geschoven. In deel 3 van het sopraan-, tenor- en basstemboekje volgen dan enkele driestemmige liederen: acht Franse chansons en
een Nederlands polyfoon lied Peysen en treuren, duchten en hopen van de Antwerpse drukker-muzikant Tielman Susato. Aansluitend
volgt weerom een tiental motetten van Rivulo. Alleen in het sopraan- en alt-stemboekje zien we nog een vierde deel met als titel
Sequuntur Bicinia 35 of 35 tweestemmige zettingen van gekende Franse chansons.

Ms 4003: in historisch perspectief
Op de binnenzijde van deze banden maakte de bezitter zich bekend als "sum Philippi Schtinbergij Pruteni Allmr." - de afkorting
staat mogelijk voor 'artium liberalium magistri' - waaraan later werd toegevoegd "& suorum" ("de zijnen', allicht zijn erfgenamen of
gewoon familie) samen met de leuze "nunc ut nunquam. Ao 1571 Gedani"('nu of nooit, in het jaar 1571 in Danzig"). Met deze aanduidingen kunnen we de stemboeken (antequem) dateren en zelfs hun eigenaar(s) in het 16de-eeuwse Danzig traceren. De allicht welstellende Philip Schënberg en zijn verwanten hielden er kennelijk een Latijnse familiespreuk op na: nu of nooit (te vergelijken met de
levensgenieter 'carpe diem"?) waarmee ze een oude gewoonte van de adel imiteren om niet alleen hun materiële welvaart maar ook
hun culturele eigenheid en klasse te etaleren.
Deze persoonlijke gegevens sluiten mooi aan bij een algemene 16de-eeuwse muziekpraktijk in de rijkere Europese (haven)steden.
Net als Amsterdam en Antwerpen behoorde Danzig, mede door de graanhandel over zee en de scheepsbouw, tot de meest welvarende steden van de Hanze in Noord-Europa. Deze welvaart en de vele internationale contacten boden de burger de kans zulke
muziekhandschriften samen te stellen om er in familiaal of corporatief verband "zeer lustich om singen en spelen op alle musicale
instrumenten', zoals Tielman Susato zijn muziekdrukken herhaaldelijk aanprees.
De stemboeken Cambrai Ms 125-128 van de welvarende Brugse koopman Zeghere van Maele, gedateerd 1542, lijken in opmaak en
inhoud erg op Ms 4003. Schijnbaar vertoefden de twee kooplui op meer dan duizend kilometer van elkaar in dezelfde milieus, waar
dezelfde meerstemmige (Franse) schlagers zorgden voor ontspanning en vermaak en waar - zodra er wijn of bier op tafel kwam - het spel
van de liefde niet ver af was. Naast het harde werken was er kennelijk ook tijd om van het leven te genieten (cf. 'nunc ut nunquam' of
'carpe diem"). Ondanks deze 'verleidingen' leefde de Noord-Europese burger vanuit een strenge (protestantse) moraal. Zo zorgde Susato
er in 1551 voor "scouwende alle oneerlycke ende onbetamelycke woorden... daardoor ionge geesten bevleckt ende verergert mochten
worden", schunnige teksten te verbloemen en zelfs devote motetten tussen deze liefdes- of drinkliederen in te schuiven. In de Brugse
stemboeken staan zelfs volledige polyfone missen, in de stemboekjes van Danzig voegde Franziscus de Rivulo eigen motetten in.
Uit deze gemengde profaan-geestelijke bundels werd in huiselijk of corporatief verband gemusiceerd, vaak gezeten rondom een tafel,
net zoals Het liederlijk gezelschap uit 1605, naar een schilderij van Dirck Barendsz, dit laat zien (cf. pag 200). Dat we op dit schilderij
in het stemboekje rechts vooraan het speelse drinklied Juvons beau jeu tout en riant van Clemens non Papa kunnen meezingen is
allicht geen toeval. Dit 'liederlijk gezelschap" gedraagt zich niet helemaal conform de burgerlijke moraal - is dit misschien een tafereel van de omgekeerde wereld en dus moraliserend bedoeld? De drie fraai geklede heren 'amuseren' zich kennelijk met hun mooi
uitgedoste jonge dames... Bovendien gaat de tekst van dit drinklied verder met: "mais en buvons soyons dehet", of "wilt doch met
maeten drincken" zoals Carolus Souliaert dit thema vermanend in zijn vierstemmig lied verklankt.
Deze oude burgermoraal geldt natuurlijk ook nog vandaag, maar ze lijkt de componist van dit lied, Jacobus Clemens non Papa, op
het lijf geschreven. In een brief van 13 mei 1553 aan Maximiliaan II van Oostenrijk meldde Philippe III de CroV vanuit zijn kasteel in
Heverlee dat "Jacques Clement niet geschikt zal zijn als hoofd van de keizerlijke muziekkapel omdat hij een dronkaard is, die zich
geregeld misdraagt". Zou zijn drankzucht de verklaring bieden voor zijn mislukte carrière, ondanks zijn groot en gewaardeerd talent
als componist, of wou de CroV zijn kapelmeester niet verliezen?
Dat ook het leven van de welstellende burger niet alleen rozengeur en maneschijn was, valt op te maken uit de vele melancholische bijdragen in deze stemboeken, die kennelijk gedurende meerdere decennia door heel Europa reisden. Zo duikt de liefdesklacht
Peysen en treuren, duchten en hopen al in 1551 op in Het Tweetste musijck boexken van Susato, alsook in Ms 4003 uit Danzig. Zou
de datering 1571 op de kaft eerder kunnen duiden op de einddatum waarop dit handschrift werd samengesteld? Dat zou dan weer
betekenen dat de vier oorspronkelijk aparte delen iets ouder zijn.
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Dat schlagers aanspraak kunnen maken op een eeuwig leven, merken we in het succesverhaal van het Livre septième uit 1560-1663 van
Petrus Phalesius, dat over een periode van meer dan honderd jaar maar liefst 27 keer met slechts kleine wijzigingen werd herdrukt. Na het
beleg van het welvarende Antwerpen in 1585 verhuisde het Livre septiem& samen met duizenden burgers haast integraal naar Amsterdam,
waar de Gouden Eeuw zich aankondigde. Het blijft merkwaardig om vast te stellen dat welstellende patriciërs (dure) muziekhandschriften
bleven samenstellen, terwijl er in de 16de eeuw goedkopere muziekdrukken op de Europese markt voorhanden waren.
In Venetië beet Ottaviano Petrucci de spits af in 1502, met in zijn voetsporen Antonio Gardano en Ottaviano Scotto; in Parijs zette
Pierre Attaignant vanaf 1528 de eerste muziekletters, gevolgd door Le Roy & Ballard; in Antwerpen zag Susato brood in een muziekuitgeverij omstreeks 1550 en kreeg er al spoedig Phalesius als collega bij. Al deze drukkers en componisten bedienden hun kopers
(de burgerij en de kerken) op hun wenken, en vaarden er wel bij. Orlandus Lassus wist hier heel handig op in te spelen en zijn werk is
dan ook overal in Europa (en dus ook in Danzig) tot vandaag de dag terug te vinden.
Dit internationaal verspreide repertoire, waarbij de polyfonisten uit de Lage Landen kennelijk een toonaangevende plaats innemen, is meer
dan voldoende voorhanden in de muziekdrukken. Toch kozen enkelingen voor een persoonlijk handgeschreven exemplaar, soms mooi verlucht
met allerlei drollige figuurtjes. Verlangden zij met heimwee naar de luxueuze 15de-eeuwse muziekhandschriften van de hoge adel en wilden
ze zich zo onderscheiden van hun minder gefortuneerde tijdgenoten? Bood een handschrift een exclusiviteit die een druk niet bood?

C) www.alamire.com

Ms 4003: als concertprogramma anno 2008
Onze nieuwsgierigheid naar de muziek uit een ver verleden heeft mogelijk ook te maken met die heimwee. Ze voert ons naar een
wereld die zo anders (mooier?) was dan vandaag, waarbij we in die muziek dan toch weer de menselijke noden en emoties van vandaag herkennen. Het leven zit vol hoge verwachtingen ('t vroede), diepe teleurstellingen ('t amoureuze) of tijdelijke ontsnappingspogingen via de roes ('t zotte).
Naast het dominante aandeel van vocale muziek kende de 16de eeuw een ware bloei van instrumentale muziek, die aanvankelijk het
bekende vocale repertoire virtuoos omspeelde met allerlei diminuties en geleidelijk aan tot zelfstandige meerstemmige genres als
ricercar, fantasia en dansen ontwikkelde. De veelzijdigheid van de stadsspeellieden, die zowel in openlucht op luide instrumenten als
pommer, cornetto of bazuin speelden, als binnenshuis op luit, viola da gamba of fluit, is typerend voor deze periode. Deze professio-
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nele musici onderrichtten, volgens de regelgeving van hun gilde, de welstellende patriciërs in het bespelen van de 'instruments bas',
zodat zij in familiaal verband, als een 'nobele' vorm van ontspanning, in 'harmonie' samen konden musiceren. Dat de jonge dames
van goeden huize geacht werden het klavier te leren bespelen om als ideale gastvrouw te gelden, merkten we nog tot diep in de
19de eeuw. Na 1600 drong zich bij de professionele instrumentalisten een specialisatie stilaan in één bepaald instrument op, om zich
zo als echte virtuozen te profileren voor de meest biedende werkgever.
Om deze 16de-eeuwse muziekpraktijk in al haar verscheidenheid aan te bieden, laten onze instrumentalisten, vertrekkend vanuit Ms
4003, zich nu en dan verleiden tot virtuoze diminuties, gebaseerd op eigentijdse voorschriften van Giovanni Bassano. Of ook onze
zangers aan deze verleiding kunnen weerstaan, is nog een vraag.

Met dank aan:

0. GUnther, Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek, iv: Die Musikalischen
Kirchenbibliotheken von St. Katharinen und St. Johannis in Danzig, Danzig, 1911.
N. Gabriëls en E. Schreurs (ed.), Peter Phalesius en het stedelijk muziekleven in de Vlaamse renaissancestad Leuven, in Resonant
cahiers, Leuven-Neerpelt, 2005.
Krzysztof Dabrowski voor zijn daadwerkelijke hulp vanuit Gdansk.
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Doulce memoire
Doulce memoire en plaisir consumee,
o siecl'heureulx que cause tel scavoir.
La fermetes de nous deulx tant aimee,
qui a nous maulx a sceu si bien pourvoir,
or maintenant a perdu son pouvoir,
rompant le bruict de ma seull' esperance.
Servant de exemple a tous piteulx avoir,
fini le bien le mal soudain commence.

Zoete herinnering, in genot tot stand gekomen,
o, gelukkige tijd die deze kennis schenkt!
De belofte die ons beiden zeer dierbaar was,
die onze tegenspoed zo goed wist te verlichten,
heeft nu al haar invloed verloren,
en vernietigt mijn énige hoop.
Dit dient tot meelijwekkend voorbeeld voor allen:
het goede is voorbij, het lijden breekt plotsklaps aan.

Kyrie
voor de misdelen: zie p. 251

Fini le bien
Fini le bien le mal soudain commence,
tesmoings en sont noz malheurs
quon peult veoir.
Car tout le bien trouve par lesperance
la mal nous la remisen son pouvoir.
0 tant dennuy,
qui as voulu pourvoir
de varier la fermete aymee.
II auroit bien qui scauroit
son scavoir doulce memoire
en plaisir consommee.

Voorbij is al het goede, ongeluk doet zich onverhoeds
weer voor, onze tegenspoed is daar het bewijs van,
en die kan iedereen zien.
Het welzijn dat wij door hoop verkregen hadden
is ons door ongeluk, dat ons in zijn macht heeft,
weer ontnomen. 0, wat een smart,
en die smart had je graag willen voorkomen
door de dierbare standvastigheid te doorbreken.
Hij die weet dat zijn bekwaamheid (in de liefde)
in genot is omgezet, hij heeft pas echt
een waardevol bezit; zoete herinnering.

Agnus Dei
voor de misdelen: zie p. 251

Bonjour mon coeur
Bonjour mon coeur,
bonjour ma douce vie,
bonjour mon oeil,
bonjour ma chère douc' arnie;

Goede dag, mijn hartje,
goede dag, mijn zoete leven,
goede dag, mijn oog,
goede dag, mijn zoete vriendin;

hé, bonjour ma toute belle,
ma mignardise, bonjour
mes delices, mon amour,
mon doux printemps,
ma douce fleur nouvelle,
mon doux plaisir,
ma douce colombelle,
mon passereau, ma gente tourterelle;
bonjour ma douce rebelle.

hé, goede dag, mijn schoonheid,
mijn schat, goede dag,
mijn blijdschap, mijn liefde,
mijn zoete lente,
mijn zoete, jonge bloem,
mijn zoet plezier,
mijn zoet duifje,
mijn musje, mijn edel tortelduifje;
goede dag, mijn zoete rebel.
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Aleine Gott in der Hiihe sei Ehr
Aleine Gott in der Hëhe sei Ehr
und Dank fUr seine Gnade,
darum dass nun und nimmermehr
uns rëhren kann kein Schade.
Ein Wohlgefallen Gott an uns hat;
nun ist gross Fried ohn Unterlass,
all Fehd hat nun ein Ende.

Alleen God in den hoge zij geëerd
en dank gezegd voor zijn genade,
daarom kan nu en nooit meer
enig onheil ons deren,
en schept God genoegen in ons;
nu is de grote vrede zonder ophouden,
en komt vijandschap ten einde.

Jubilate Deo
Jubilate Deo omnis terra,
psallete gloriam nominis eius
date gloriam laudi eius.

Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de roem van zijn naam in psalmen
en brengt hem uw hulde.

Rossignolet
Rossignolet qui chantes au vert bois,
navez point veu ma doulce amye?
Je lay perdu passe trois mois
dont tous les jours tant ii mennuye.
Or revenez gentil fillette
car je suis vostre amy.
Cueillir irons la violette
pour passer tout ennuy;
or revenez gentil fillette.

Nachtegaaltje, jij die zingt in het groene geboomte,
heb jij mijn lieve vriendinnetje niet gezien?
Ik raakte haar drie maanden geleden kwijt
en dat verdriet mij nog iedere dag.
Kom toch terug, lief meisje,
ik ben immers je geliefde.
We zullen het viooltje gaan plukken
om alle droefheid te verdrijven;
kom toch terug, lief meisje.

Juvons beau jeu
Juvons beau jeu tout en riant,
si faisons bonne chiere.
Et si buvons le vin friant,
laissant melancolie.
Mais en buvant soyons dehet,
chantant la chansonette,
disant par amourette.
Juvons beau jeu tout en riant
en courtinette.

Laten we lachend een leuk spelletje spelen,
hé ja, laten we ons uitleven!
En laten we heerlijke wijn drinken
en alle somberheid opgeven!
Laten we vrolijk zijn bij het drinken
en het liedje zingen
dat spreekt over de liefde.
Laten we lachend een leuk spelletje spelen
tussen de gordijnen.

Mix avoit mal aux dens
Alix avoit mal aux dens la male rage,
et ne pouvoit ce grant mal plus souffrir.
Son amy vint qui a peu de langage,
incontinent la promist de guerir,
disant: "Je sQay tous les maux que tu sens;
rage d'amour passe le mal des dens".

Alice had vreselijke kiespijn
en kon deze hevige pijn niet langer verdragen.
Haar vriend kwam en beloofde haar
met weinig woorden meteen te genezen;
hij zei: "Ik weet alles van de pijn die jij voelt,
want liefdespijn is nog erger dan kiespijn".
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Dessus le marche d'Arras
Dessus le marche d'Arras,
Mireli, mirela bon bas,
j'ai trouvay ung espaignart,
sentin, senta sur la bon bas,
Mireli, mirela bon bille,
[Mireli, mirela bon bas.]
II m'a dit: fille escouta
de l'argent on vous donra.
[Sentin, senta sur la bon bas
Mireli, mirela bon bille,]
Mireli, mirela, bon bas.

Op de markt van Arras,
Mireli, mirela, lekker ding,
ontmoette ik een Spanjool,
sentin, senta, op zoek naar een lekker ding,
Mireli mirela, kling kling,
[Mireli, mirela, lekker ding.]
Hij zei tegen mij: meisje, luister,
ik zal je geldstukken geven.
[Sentin, senta, op zoek naar een lekker ding,
Mireli mirela, goed geld,]
Mireli, mirela, lekker ding!

Frisque et gaillard
Frisque et gaillard ung iour entre cent mille
le mentremis de faire ample ouverture
au cabinet d'une mignonne fille
pour accomplir les oeuvres de nature.
La fille my respond:
"Tel est mon apetit,
mais mon ami, je crains qu'il ne soit trop petit."
Quant elle le sentit, sescria: "nostre dame,
et tost tost tost depechez vous car je me pasme."

Op een dag uit duizenden begon ik
fris en vrolijk een grote opening te maken
in het kabinetje van een leuk meisje
om de werken van de Natuur te volbrengen.
Het meisje reageerde:
"Daar heb ik wel zin in,
maar, mijn beste vriend, ik vrees dat het te klein is."
Toen zij het voelde, riep ze uit: " Onze [lieve] Vrouwe!
Snel, vlug, gauw, schiet op want ik bezwijm."

Misericorde au martir amoureulx
Misericorde au martir amoureulx,
qui en amour avoit ferme fiance.
Misericorde au povre langoureulx,
qui de tout bien a perdu l'esperance.
0 ceur cruel, ce n'est pas grande science
de me laisser en tel deuil et soulcy;
si j'ay mal faict ou commis quelque offense,
pardonnez moy, je demande mercy.

Medelijden met de martelaar der liefde,
die vast vertrouwde op de liefde.
Medelijden met de arme smachtende man
die geen enkele hoop meer heeft op enige voldoening.
0, hardvochtig hart, het is niet moeilijk
mij in diepe droefheid en kommernis te laten;
zo ik iets heb misdaan of een fout beging,
vergeef me dan, ik vraag om genade.

Adieu l'espoir ou mon ceur aspiroit
Adieu l'espoir ou mon ceur aspiroit,
adieu le fruict que tant il esperoit.
Las, je crains fort que triste desplaisir,
ne viengne en brief ce povre ceur saisir,
et toutesfoys il ne peult nullement
vous mectre hors de son entendement.

Vaarwel Hoop, waar mijn hart naar verlangde,
vaarwel, vrucht waar het zó op gehoopt had.
Ach, ik vrees ten sterkste dat droevig ongenoegen
binnenkort beslag komt leggen op dit hart
en toch is het absoluut niet in staat
u buiten beschouwing te laten.

Mille regretz
Mille regretz de vous abandonner,
et d'eloigner votre face amoureuse.
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Duizendmaal spijt dat ik u moet verlaten
en uw geliefd gelaat moet achterlaten.
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J'ai si grand deuil et peine douloureuse,
qu'on me verre bref mes jours definer.

Ik voel zoveel verdriet en smarten vol pijn
dat mijn leven wel snel ten einde zal zijn.

Dont vient cela belle
Dont vient cela belle, je vous supply,
que plus a moy ne vous recommandez?
Tousjours seray de tristesse remply,
jusques a tent qu'au vray me le mandez.
Je croy que plus d'amy
ne demandez.
Ou maulvais bruyt de moy on vous revelle,
ou vostre cceur a fait amour nouvelle.

Hoe komt het, schone, smeek ik u,
dat u mij niet meer begroet?
Ik zal steeds verdrietig zijn,
totdat u mij de waarheid vertelt.
Ik geloof dat u niet meer vraagt
naar uw vriend.
Vertelt men u slechte dingen over mij
of heeft uw hart een nieuwe liefde?

[Si vous laissez d'amour le train joly,
vostre beauté prisonniere rendez;
si pour autruy m'avez mis en oubly,
Dieu vous y doint le bien que pretendez;
mais si de mal en rien m'apprehendez,
je veulx qu'autant
que vous me semblez belle,
d'autant et plus vous me soyez rebelle.]

[Als u de schone liefde verzaakt,
gijzelt u uw schoonheid;
als u mij vergeet voor een ander
moge God u dan schenken wat u zoekt;
maar als u niet denkt dat ik iets misdeed
dan wil ik dat u
even lief tegen mij doet
als ik u lief vind, of nog liever.]

Peijnsen en trueren
Peijnsen en trueren, duchten en hopen;
mijn zinnekens van mij stropen;
mijn hert ghestelt in groter pijn.
Die traenskens over mijn ooghen lopen,
daer ick mijn aenschijn in moet doepen,
als ick peijs om die alderliefste mijn,
deer ick altijt af moet ghesceijden sijn.

Vien tost despiteux
Vien tost despiteux desconfort,
vien tost car je vis en tristesse.
Helas si ma douleur ne cesse,
ii m'y vauldroit mieulx estre mort.

Kom toch, verdrietig ongeluk,
kom toch, want ik leef in droefheid.
Helaas, indien mijn smart niet wijkt,
verkies ik de dood.

Vias tuas, Domine
Vias tuas, Domine,
demonstra mihi
et semitas tuas edoce me.

Toon me, Heer,
je wegen
en laat me je paden kennen.

Gloria in exelsis Deo
Gloria in exelcis Deo,

Eer aan God in den hoge
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et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Alleluia.

en vrede op aarde
aan de mensen van goede wil.
Alleluja.

Vertalingen: Marianne Lambregts (Frans), Brigitte Hermans (Latijn), Ingrid
Degraeve (Duits)
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PROGRAMMA

Gregoriaans /Anoniem (Estse, religieuze volkshymne)
Veni, Creator Spiritus /0h Jumal, Looja, Pijha Vaim
Anoniem (Estse, religieuze volkshymne uit Suur-Pakri)
Rahva ónnistegija
Anoniem (Estse, religieuze volkshymne)
NMse Jummal, siin ma rummal
Anoniem (Estse, religieuze volkshymne uit Tdstamaa)
Au, kiitus olgu igavest
Ma dnan sind, et oled mind
Anoniem (Estse, religieuze volkshymne)
Mu armas Jeesus, minu róóm
Anoniem (Estse, religieuze volkshymne uit Otepáá)
Mu mano tulge, latse
Anoniem (Estse, religieuze volkshymne uit Hiiumaa)
Mu sijda, rka ijles
Anoniem (Estse, religieuze volkshymne uit Otepáá)
Oh Aadam, sino essitus
Anoniem (Estse, religieuze volkshymne uit Vormsi)
Oh Jeesus, sinu valu
Anoniem (Estse, religieuze volkshymne uit Párnu-Jaagupi)
Kóik tulge minu juurde nijUd
Anoniem (Estse, religieuze volkshymne uit Vormsi)
Kas sureb nu i mu kóige armsam elu
Anoniem (Ests, voorchristelijk lied uit Ambla)
Loomine
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Religieuze volksliederen uit Estland
Margo Kólar

De geografische situering van Estland heeft zeer specifieke sporen nagelaten in de geschiedenis van deze kleine natie. Als strategisch interessant stukje land, was het gebied een speelbal binnen de tegengestelde politieke belangen van onder anderen de
Vikings, Duitsers, Zweden en de Slavische volkeren.
Door Estland loopt daarenboven een breuklijn tussen de invloedssferen van de oosterse en westerse Christelijke Kerk. Onder de vleugels van de Sovjetunie is tijdens de laatste vijftig jaar atheïsme de belangrijkste religie geworden in Estland; dit in een poging om de
eigen identiteit van het Estse volk en die van de Christelijke Kerk uit te vlakken.
De ontdekking van getuigen van een originele religieuze zangcultuur, met name religieuze volksliederen, op het einde van de vorige
eeuw, mag dan ook miraculeus worden genoemd. Cyrillus Kreek (1889-1962), een van de belangrijkste verzamelaars en onderzoekers
van volksliederen, beschreef deze liederen als "wervelend en opgesmukt". Ze zijn gecomponeerd op teksten uit Luthers gezangenboek, met rijkelijk geornamenteerde en daardoor soms haast onherkenbare melodieën.
De oorsprong van deze religieuze volkstraditie is nog steeds in duisternis gehuld, maar men neemt aan dat er een spirituele connectie geweest moet zijn met de beweging van de 18de-eeuwse Moravische Broeders, die een golf van piëtisme veroorzaakte onder de
plattelandsbevolking. Ook de Zweedse nederzettingen op de Estse eilanden en kusten hebben mogelijk een zekere invloed uitgeoefend: hun eigen, sterke culturele identiteit moet zeker een impact hebben gehad op de manier waarop hun Estse buren de wereld om
zich heen percipieerden. Men zou zelfs kunnen stellen dat het melismatische karakter van religieuze volksliederen direct gerelateerd kan worden aan de Scandinavische volksmuziek, daar de runeliederen, de oude liederen van Fins-Oegrische oorsprong (zoals
Loomine, wat zoveel wil zeggen als 'De Schepping') duidelijk tot een andere culturele context behoren.
Circa 500 religieuze volksliederen in verschillende versies konden in Estland verzameld worden. De getuigenissen zijn zowel in Estse
als Zweedse talen overgeleverd. De oudere liederen wijzen op een monodisch muziekconcept, de meer recente doen een toenemend gevoel voor harmonie vermoeden - wat mogelijk verklaard kan worden vanuit de introductie van het orgel en het harmonium
in kerken en kapellen. Waarschijnlijk werden dergelijke liederen thuis gezongen - dit zou alvast de overvloedige ornamentiek kunnen
verklaren - maar ook tijdens kerkdiensten of andere religieuze bijeenkomsten. Vooral in laatstgenoemde context kunnen we ons
afvragen hoe deze gevarieerde en vaak virtuoos opgesmukte liederen toen geklonken zouden hebben. Contemporaine bronnen zijn
wat dat betreft niet eenduidig: sommige beschrijven het gezang van de congregatie als "geblaat van lammeren", en zelfs als "wolvengehuil". "De voorzanger zette in, de andere zangers wachtten af waar het gezang naartoe leidde en volgden dan. Er was geen
strikt ritme; de volgende noot werd gezongen op een moment dat gepast leek. Liederen werden gewoonlijk zeer traag gezongen, en
snellere zangers voegden hun eigen versieringen toe terwijl ze wachtten op de anderen."
Er zijn ook andere getuigenissen: "Wie dit gezang nooit heeft gehoord, kan er zich geen goede voorstelling van vormen. In de kapel
zingen 700 mensen met hart en ziel. Oudere mensen wiegen hun hoofd op het ritme van het lied, jongetjes zingen uit volle borst, de
meisjesstemmen schallen als de roep van de herders. Soms overstemt het gezang het orgel helemaal, hoewel luid en ingespannen
zingen geen doel op zich is. Het lied is als het ware een bevrijding, een sacrament. De opwaartse blikken doen vermoeden dat de
meeste zangers niet meer weten of ze op houten banken gezeten zijn, dan wel zwevend het luchtruim doorkruisen."
Deze beschrijvingen en enkele fonografische opnames hebben de inspiratie geleverd voor het eerste vers van het volkskoraal Mu
sda, erka Dies; de melodie van de rest van het lied werd samengesteld uit diverse gelijktijdige overleveringen. Deze praktijk blijkt
overigens typisch voor de totstandkoming van religieuze volksliederen. Het is een orale traditie die stoelt op verschillende herinneringen, en die vaak een verwarrend amalgaam blijkt van koraalmelodieën met originele Duitse tekst en hun Zweedse of Estse vertalingen, met tekst en melodie die niet langer op elkaar zijn afgestemd. Er was dan ook een grote muzikale inventiviteit nodig om een synthese te maken van populaire geestelijke teksten in twee of drie lokale talen met lutherse koralen, vanuit de volksliedpraktijk.
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Om voorgaande uiteenzetting niet nodeloos te compliceren, zal ik niet uitweiden over de muzikale invloeden van de Orthodoxe Kerk,
maar slechts concluderen dat "de manier van zingen in de kerk niet afweek van de manier waarop mensen zongen onder de dorpsschommel. Het vrije ornamenteren van een melodie resulteerde in een rijke heterofonie omdat zangers hun eigen weg gingen op het
vlak van melodie, ritme en tempo."
De religieuze volksliederen, die op dit concert zullen worden uitgevoerd, bestonden hoofdzakelijk binnen een mondelinge traditie en
vereisen daarom een zekere mate van improvisatie. Een open geest ten opzichte van verandering en variatie creëert de beste luisterinstelling om van de bekoringen van deze traditionele muziek te kunnen genieten.

Vertaling: Sofie Teer
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Veni, Creator Spiritus / Oh Jumal, Looja, Pnha Vaim
mentes tuorum visita,
imple superna 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.

Oh Jumal Looja, Pha Vaim!
tuim,
Mu sda on nui
oh tida seda armuga
ja káigest patust puhasta.

Kom, God de Schepper, Heilige Geest!
Daal neer in het hart van uw mensen,
vervul hen met genade,
want u hebt hen geschapen.

Qui diceris Paraclitus,
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.

Sa annad andeid rahvale,
sind Isa sórmeks peetakse.
Sa jagad üle ilmamaa
ta sóna tutva keelega.

U bent met zevenvoudige gaven
de vinger aan Gods rechterhand.
Het woord van God zult u weldra spreken
in de talen van alle landen.

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.

Meid Isa tundma ópeta
ja Tema Poega Jeesust ka,
et usume köik slidamest,
et IMed Alja mólemist.

Help ons de Vader te leren kennen,
alsook Jezus Christus, de prachtige Zoon,
zodat we vervuld raken van het geloof,
en de Geest van u beiden kunnen begrijpen.

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

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

Au olgu kóigest sOdamest
ja trtu ikka igavest
nüüd Isale ja Pojale
ja kalli Pha Vaimule.

Gezegend zij God de Vader en de Zoon,
die uit de doden is opgestaan;
gezegend zij ook de Trooster
voor altijd en in eeuwigheid.

Veni, Creator Spiritus,

Rahva hnnistegija
Rahva ónnistegija,
mao raróhuja,
Naise seeme, neitsi poeg,
sulle laulvad kiitust kóik.

Heiland van de heidenen,
slangendoder,
vrucht van de vrouw, Zoon van de Maagd,
iedereen zingt uw lof.

Imeviisil tóeste
tulid sina ilmale,

Door een wonder
bent u ter wereld gekomen,
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saadud POha Vaimu vest,
mitte mehe tahtmisest.

door de kracht van de Heilige Geest,
niet door de wil van de mens.

lgavese jarje pealt
oled sina Olevalt
armust maha astunud,
voiduteele hakanud.

Van de eeuwige troon
bent u uit genade
afgedaald, en hebt u
het pad van de overwinning betreden.

Isast tuli sinu tee,
pOOras jëlle Isale,
enne porguhauda, siis
Oles taeva tema vils.

Uw weg vond zijn oorsprong bij de Vader,
en keert terug naar de Vader,
leidt u naar beneden naar de hel
en weer terug naar de stoel van God.

Kes sa lsa sarnane
ning ka meie sugune,
lihas ilmund voidumees:
vóida liha meie sees!

U die op de Vader lijkt
en ook op ons,
vleesgeworden overwinnaar:
overwin het vlees in ons.

Oh kuis hiilgab sinu sóim!
Kadund pimeduse vóim!
PatuOb ei enam saa
meie usku rikkuda.

Uw kribbe straalt helder licht uit!
De nacht verspreidt een nieuw licht!
Het duister dringt niet binnen,
het geloof blijft voor altijd schijnen.

Kiitus olgu Isale,
kiitus tema Pojale,
kiitus Pohal' Vaimul' ka
ikka ilmalopmata!

Gezegend zij God de Vader;
gezegend zij God Zijn enige Zoon,
gezegend zij God de Heilige Geest
voor altijd en in eeuwigheid!

NMse Jummal, siin ma rummal
Natse Jummal, siin ma rummal,
heidan enda polvile
hinge rikmist
toomas sinole.
Las hend lOoda,
minost, kes ma patane,

Zie, daar ben ik, geëerde Koning,
ik ga voor uw troon liggen;
zwakke tranen, kinderlijk verlangen
breng ik u, gij Mensenzoon.
Toon me de weg
van mij naar u, ik ben as en klei.

Kae no jalle minno paale;
Issand ole armulik.
Sinna püvv
mina, mullatOkk.
Las hend lOoda,
ole mulle armulik.

Kijk toch naar me, Heer, ik smeek u;
stuur me zoals het u behaagt,
ik behoor enkel u toe;
ik ben uw verworven erfdeel.
Toon me de weg,
kom tot bij mij, en neem me mee.

Ei ma povva, ei ma novva
muud, kui sino halestust,
seda sa k011
nantat armastust.
Las hend lOOda,
vakev Jummal-inemin.

Ik verlang nergens naar, o Heer,
dan naar uw vrije genade,
die u schenkt aan wie u liefhebt,
aan wie u waarachtig liefheeft.
Toon me de weg,
wie u toebehoort, behoort alles toe.
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Au, kiitus olgu igavest
Au, kiitus olgu igavest
Kolmainu Jumalale,
et tema suurest heldusest
meid avitanud jkle.
Meist hea meel on Jumalal,
suur rahupólv on taeva all,
kóik vaen on otsa sanud.

Eer aan God in de hoge
en dank voor zijn genade,
die ons tegen alle schade
weet te beschermen.
Nu kan God genoegen aan ons beleven,
nu is de vreugde groot en zonder ophouden,
elke strijd kent nu zijn einde.

Sind, lsa, meie kiidame,
ja palume sult abi,
kes pead óles targaste
kóik oma sóna
Su dgi, see on otsata,
mis tahad, peab skidima;
sa oled kaunis Issand.

We loven, prijzen en aanbidden u
tot uw eer; we zijn dankbaar
dat u, eeuwige God de Vader,
heerst zonder te weifelen.
Uw macht is onmetelijk,
ogenblikkelijk gebeurt wat uw wil bedenkt;
we zijn gelukkig bij de prachtige Heer.

Oh Jeesus, ónnistegija,
kes Isast tulid taevast,
meid tahtsid sina lepita
ja pMs!ta dra vaevast.
Ma palun kóigest sdamest
sind, kallist vaga tallekest,
oh anna meile armu!

0 Jezus Christus, Zoon geboren
uit de hemelse Vader,
heiland van wie verloren was,
Gij verzoener van onze strijd,
Lam Gods, heilige Heer en God,
neem onze smeekbede in nood aan,
erbarm u over ons allemaal!

Oh Pha Vaim, sa abimees,
sa róómustaja taevast,
meid hoia kurja vaimu eest,
et Jeesus pMstis vaevast
meid oma kalli surmaga,
seepkast seisab lópmata;
see peal ka meie lootus.

0 Heilige Geest, gij hoogste goed,
gij allerheilzaamste trooster,
behoed ons tegen het geweld van de duivel,
waar Jezus Christus ons van verlost
door zijn martelaarschap en de bittere dood,
neem al het gejammer en alle nood van ons weg;
We verlaten ons op u.

Ma dnan sind, et oled mind
Ma dnan sind, et oled mind,
oh Jumal, armust hoidnud
selsamal MI, et dna veel
mind Oev on tervelt leidnud!

Ik dank u, o God, dat u me
door uw genade
in deze nacht hebt gered,
zodat ik de dag gezond tegemoet kon gaan.

Kui pimedus ja ahastus
mu hinge óbsel katsid,
kui vaevasid mind patu
sijs mulle abi saatsid.

Toen in de nacht duisternis en vertwijfeling
mijn ziel innamen,
toen mijn schuld me kwelde,
heeft u me bijgestaan.

Ma palun sest sind sdamest,
oh anna andeks mulle
mu suured snnd, mis mina nd
ja enne teinud sulle.
Sel pkval ka mind kaitse sa,

Ik vraag u uit het diepst van mijn hart,
vergeef me mijn grote schuld
die ik nu en vroeger
tegenover u heb begaan.
Behoed me ook vandaag,
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las' mind su abi naha,
et kuratki ei koguni
vói mulle kahju teha.

laat me uw hulp aanschouwen,
zodat geen duivel
me nog langer schade kan berokkenen.

Mu armas Jeesus, minu róóm
Mu armas Jeesus, minu róóm,
oh minu kallis vara!
Su armu mina igatsen,
sind mina nóuan taga.
au olgu Sulle jargesti,
et oled üpris armsasti
mind peastnud hadast ara.

Mijn lieve Jezus, mijn vreugde,
mijn allerkostbaarste schat,
ik verlang naar uw genade!
Naar u gaat mijn verlangen uit,
U komt voor altijd eer toe
omdat u me zo hartelijk
uit de nood hebt geholpen.

Sa oled minu kindel linn,
kus ma vóin julgest jaada.
Su tiivad katvad ikka mind,
ei karda mina hada,
ei karda mina viletsust,
ei pórguliste kiusatust:
Sa mulle varjuks oled.

U bent mijn sterke burcht,
waar ik troost kan vinden,
uw vleugels bedekken me,
ik vrees geen nood,
geen armoede noch
verzoeking door de duivel:
U bent mijn beschermer.

Mu imevalgus oled Sa,
mis selgelt paistab mulle,
et mulle ilma katteta
on naha Sinu pale.
Oh oma armu valgega
mind ikka enam valgusta
ja paasta pimedusest.

Mijn wonderbaarlijke licht bent U,
dat zo helder op me schijnt,
zodat ik Uw gezicht
onbedekt kan zien.
0, moge het licht van uw genade
me alsmaar meer verlichten
en van de duisternis redden.

Mu mano tulge, latse
"Mu mano tulge, latse,
na mulle armsa omm,"
nu i armas Jeesus kutse:
„Ma teie kilp ja kroon.
Et hukka na ei saa,
ma esi sndi latses,
et saasse mino omas,
naid ole kutsnu ma."

"Kom bij mij, kinderen,
want ik heb jullie lief,"
zo roept de lieve Jezus:
"Ik ben jullie schild en kroon.
Opdat ze niet zouden ondergaan,
ben ik als kind geboren,
opdat ze mij zouden toebehoren,
heb ik hen geroepen."

Sa latse hólma vótat,
oh Issand armsaste.
Suud heldest naile annat,
ja kaet naid lahkeste.
Su seen na elava,
Su kalli piiha haava,
ka dile elos saava,
na taiva perija.
Seeparast rahvas tooge,
kóik latse róórnsaste,

U houdt uw beschermende mantel,
o Heer, over de kinderen.
U reikt hun uw mond
en kijkt ze vol genade aan.
Ze leven in U,
Uw kostbare heilige wonden
schenken hen het leven,
de hemel zullen ze erven.
Breng daarom, beste mensen,
alle kinderen vrolijk tot mij,
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nijijd siia armuveele,
rdid ijrge keelge te.
Nijid hólma vótap ta,
siin armas Jeesus esi,
nink taiva ussest sisse,
did kannap armuga.

naar het water van de genade,
verbied het hen niet.
Onder zijn bescherming neemt
de lieve Jezus ze zelf mee
en draagt ze genadig
door de poort van de hemel.

Mu sUda, kka dies
Mu sijda, rka ijles
ja kiida Loojat lauldes,
kes kóik head meile annab
ja muret ikka kannab.

Ontwaak, mijn hart, en zing
tot de schepper van alle dingen,
tot de schenker van alle goederen,
tot de vrome mensenbeschermer.

Kui magama ma heitsin,
end Isa sijIle peitsin,
mind saatan pijijdis neelda,
kuid Jumal vóttis keelde.

Toen donkere schaduwen
me helemaal omhulden
en satan zijn zinnen op me zette,
heeft God dat voorkomen.

lsa, kui ta vahtis,
mind Idtte saada tahtis,
siis sa mind sijIle vótsid
ja oma Idega katsid.

Ja, Vader, toen hij meende
me schade te kunnen berokkenen,
wist ik me in uw schoot geborgen,
omsloten uw vleugels me.

"Jd rahul'," hijijdsid sina:
"Mu laps, sind kaitsen mina;
Ta ei saa kahju teha,
sa saad veel Oeva dha."

"Mijn kind, ga nu liggen," sprak U:
"ondanks het bedrog dat hij je heeft aangedaan;
slaap zacht, treur niet,
de zon zal voor je schijnen."

Su sóna tóeks dinud:
ma olen geva rdinud,
ei fdda saand mu ligi,
mind varjas sinu vijgi.

Uw woord kwam uit:
ik zie het licht,
ik ben verlost van de nood,
uw bescherming heeft me nieuw leven gegeven.

See eest ma sind nijijd ddr],
suurt au sulle annan:
suf' ohvrin óhkamisi
ja pijhi palumisi.

U vraagt om een offer,
hier breng ik u mijn gaven:
mijn gebed en liederen
doen dienst als wierook en stormram.

Sa ded mu sijdamesse
ja tead, mu Jumal, ise,
et paremat ei ole
mul anniks tuua sulle.

Die zult u niet versmaden;
u kunt in mijn hart kijken;
u weet immers dat ik als gave
niets beters heb.

Mu Jumal, nui kui óbse
mind hoidis sinu kijsi,
nu i pijeva ka mind kanna,
mull' inglid varjuks anna.

Nu is de tijd gekomen
om uw werk te voltooien,
en mij hem te sturen
die me die dag op zijn handen draagt.

Su heldus ffigu mulle,
mu sijda templiks sulle,

Zegen mij, bescherm mij,
mijn hart is uw onderdak,
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su sóna mind siin toitku,
teed taeva poole naitku.

uw woord is mijn voedsel,
totdat ik naar de hemel reis.

Oh Aadam, sino essitus
Oh Aadam, sino essitus
om meie eb o riknu,
et patt om meie perandus
nink kóiki paale tQknU.
See sivvo tóti om kóigile
suurt vika paale tóstnu,
ent Jumal, see om ausaste
kóik jalle ara paastnu.

0 Adam, jouw schuld
heeft ons allemaal het leven te gronde gericht,
de zonde is ons erfdeel
en ons allemaal tot last.
Het voorval met de slang heeft ons
met een zware fout opgezadeld,
maar God heeft ons in alle eer
allemaal weer gered.

Nii kui see sivvo kavalus
om Eevat hukutanu
nink Looja taht sai póletuss,
sest om surm meile saanu.
Es jóvva ka meid avita
ei Qtsigi lood asi,
sijs Jeesus Krist pakt inemist,
lts surma sisse esi.

De sluwheid van de slang
heeft Eva verdoemd
en de ster van de schepper laten verbleken,
en zo zijn we sterfelijk geworden.
Niets natuurlijks
kan ons nog helpen,
enkel Jezus Christus heeft de mens gered
door zelf de dood in te gaan.

See arm om meile naLidetii,
et poig om mede antu,
kes meie veless sQndQnQ
nink risti paale pantu.
Kui óigede nQQd usume
so Poja nime sisse,
sijs órinistust nink róómustust
saab meile tooma Esa.

Ons werd genade bewezen,
de Zoon werd ons geschonken,
als onze broer kwam hij ter wereld
en werd aan het kruis genageld.
Nu geloven we allemaal oprecht
in de naam van de Zoon,
zo zal de Vader
ons geluk en vreugde brengen.

Oh Jeesus, sinu valu
Oh Jeesus, sinu valu,
su raske kannatus,
see saadab mulle elu,
see on mu róómustus.
Su vermed ja su haavad,
su kibuvitsakroon
mull' ónnistuseks saavad,
siis kui mul hada on.

0 Jezus' hoofd vol bloed en wonden,
vol pijn en vol smaad,
o hoofd, tot spot omhuld
met een doornen kroon.
0 hoofd, altijd mooi getooid
met de hoogste eer en sier,
maar nu belasterd,
wij groeten u.

Sind vastu silmi
sa Kóigevagevam!
Sind hirmsast ara naerdi,
sa kóige i lusaml
Kôik inglid kummardavad
sind suure auga,
nUQd óelad teotavad
sind kurja teoga?

0 edel aangezicht,
dat de hele wereld
vrees inboezemde:
hoe bent u bespuwd,
hoe bleek ziet u!
Wie heeft het licht in uw ogen
dat geen enkel ander licht kon evenaren,
zo schandelijk toegetakeld?
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Su kibe surmahada
saab eluks minule.
Ei unusta ma seda,
ma elan sinule,
oh minu palvet kuule,
ma palun hardasti,
ma loodan sinu peale,
ei sinust tagane.

Ik wil hier bij u staan,
veracht me niet.
Ik wil niet van u weggaan
terwijl uw hart breekt.
Terwijl uw hoofd zal verbleken
in de laatste doodsteek,
dan wil ik u in mijn armen sluiten
en op mijn schoot laten rusten.

Kóik tulge minu juurde nóód
"Kóik tulge minu juure nUud,
kui vaevavad teid rasked sUUd,"
nu i armas Jeesus hUUab:
"Noor, vana, suur ehk vaikene!
Ma annan armu sellele,
kes andeksandmist puQab."

"Kom tot bij mij," spreekt de Zoon van God:
"iedereen die nu gebukt gaat
onder zware zonden,
jong of oud, vrouw of man,
ik wil jullie geven wat ik kan,
ik wil jullie van je schade genezen."

Maailm küli tahaks ónnistust,
kui poleks risti, viletsust,
mis vagad kannatavad;
teist ndu ei ole ometi:
need peasvad pórgust Uksine,
kes Jeesu risti kandvad.

De wereld zou ook zalig kunnen zijn,
als die zware pijn er maar niet was,
waar alle christenen onder lijden;
maar daar valt niets aan te veranderen,
geef je er daarom aan over
als je eeuwige pijn wil vermijden.

Ilm unustab, et surm on ees;
kui aga viimne hada des,
sijs akist pöörda pUUab;
Kui tervis hea, siis on su hooi
kóik p5órdud tUhja ilma pool',
ehk lssand küll sind hQUab.

De wereld siddert voor de dood;
ligt iemand in de laatste nood,
dan wil hij meteen vroom worden;
de een doet dit, de ander dat,
de arme ziel vergeet hij helemaal,
zolang hij op de aarde leeft.

Ei tarka tarkus avita,
kóik kórkus ka on asjata;
see laheb pórguhauda,
kes hooletu on siidames,
ja armuajal elades
ei taha Jeesust nóuda.

De geleerde komt zijn kunst niet van pas,
wereldse pracht is tevergeefs;
we moeten allemaal sterven.
Hoelang ook de tijd van genade,
wie zich niet in Jezus' sporen voorbereidt,
moet voor eeuwig vergaan.

Kas sureb nu i mu kóige armsam elu
Kas sureb nu i me kóige armsam elu?
Jah sureb, hinge heidab minu ilu!
Oh haledust, oh kurvastust!
Ta sureb! Oh kes vaigistab me valu?

Ach, komt er zo een eind aan mijn allerliefste leven?
Ja, mijn pracht sterft en geeft zijn ziel!
0 hartenpijn, o treurigheid!
Er komt een eind aan! Wie zal mijn pijn stillen?

Vaat, koidutaht end akist ara peidab
ja vaevast vasind hirv siin hinge heidab,
oh leinake kóik hardaste!
Oh oleksin ta juures aset leidnud!

Kijk, de morgenster heeft zich ineens verborgen
en het hert sterft, uitgeput van de pijn,
heb toch medelijden!
0, was ik maar bij hem geweest!
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NUUd surnud ta, kes pórgul hirmu saatis
ja kelle peale taevas róórnsalt vaatis;
kes elu toob, kóik uueks loob.
Surm teda vóitis ja ka hauda mattis.

Nu is hij dood, die de hel verafschuwde,
die altijd vrolijk naar de hemel keek,
die het leven heeft gebracht, alles nieuw heeft gemaakt.
Hij werd door de dood verslagen en in een graf gelegd.

Nii kui sa minu eest maailma tulid,
nu i minu eest ka kUlmas hauas oud;
ei jóua ta sind pidada,
vaid haua óbst sa valgusele tóused.

Zoals u hier voor mij geboren bent,
zo lag u voor mij in de kille groeve;
het graf kan u niet tegenhouden,
u zult uit de duisternis in het licht opstaan.

Loomine
Sinisirje linnukene,
sinisirje, kuldekirje,
lendas meie kopelisse

Een blauwe vogel,
een blauwe, gouden, kleurrijke vogel
vloog over de wei.

Kolm oh i póesast kopelissa:
Uks oh i sinine póesas,
teine ohi punane póesas,
kolmas kullal kirjutatud.
Pólgas ta sinise póesa,
pólgas ta punase póesa,
vóttis kulda armaaksi.

Er stonden drie struiken in de wei:
Er was een blauwe struik,
de tweede was een rode struik,
de derde was een gouden struik.
Hij was niet geïnteresseerd in de blauwe struik,
hij was niet geïnteresseerd in de rode struik,
maar hij was opgezet met de gouden struik.

Hakkas ta pesa tegema:
tegi kuu, tegi kaksi,
tegi kuu kolmat kuuda,
ddaliku neljat kuuda,
veerendiku viiet kuuda.

De vogel bouwde er zijn nest;
gedurende een maand, nog een maand,
nog een derde maand,
een week tijdens de vierde maand,
en nog een beetje de vijfde maand.

Hakkas ta mune munema:
munes kuu, munes kaksi,
munes kuu kolmat kuuda,
nódaliku neljat kuuda,
veerendiku viiet kuuda.

De vogel legde er eieren,
gedurende een maand, nog een maand,
nog een derde maand,
een week tijdens de vierde maand,
en nog een beetje de vijfde maand.

Hakkas poegi haudumaie:
haudus kuu, haudus kaksi,
haudus kuu kolmat kuuda,
nódaliku neljat kuuda,
veerendiku viiet kuuda.

De vogel broedde de eieren uit,
gedurende een maand, nog een maand,
nog een derde maand,
een week tijdens de vierde maand,
en nog een beetje de vijfde maand.

ks sai kuuks Kuuramaale,
teine devaks Pknumaale,
kolmas ilmale imeksi,
neljas tóheks taevaaksi,
viies vikerkaareks veeremaie.

Het eerste kuiken werd de maan voor Kurland,
het tweede werd de zon voor Pórnu,
het derde werd de wereld,
het vierde werd de sterren
en het vijfde werd de regenboog.

Vertaling uit het Duits: Ingrid Degraeve
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PROGRAMMA

Sixtus Dietrich (ca. 1493-1548)
Elslin, liebes Elselin min

Sampson (fi. ca. 1516)
Es sout ein meiskin halen wijn

Erasmus Kindermann (1616-1655)
Ballet (XXXII)

Ludwig Senfl
Ich klag mich sehr, ich armes Weib
Ik weet een vrouken amorues
Es warb ein schánerJngling
Ik seg adiu

Ludwig Senfl (ca. 1486-1542/3)
5 Tenorlieder, è 4
Wohl kumbt der Mai (I)
Gottes Gewalt, Kraft und auch Macht
Rosina, wo was dein Gestalt
Sie ist, die sich hált geblihrlich
Wohl kumbt der Mai (II)
[di stuend an einem Morgen
Jean-Baptiste Besard (ca. 1567-na 1616)
Beaux yeux
Si c'est pour men pucellage
Anoniem
Ces fácheux sots qui médisent d'aimer
Jean-Baptiste Besard
Je meurs de revoir ce bel oeil
Pavana Hispanica
Quelle divinité
Anoniem
Amour vaut trop qui bien s'en sait défaire
Jean-Baptiste Besard
La voila la nacelle d'amour
Branies nouveaux
Adieu, bergère
Anoniem
Adieu, amour, de vous suis las
Erasmus Kindermann
Ballet
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Ludwig Senfi / bewerking: Bart Rodyns
Ach Elslein, liebes Elselein mein
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In liefde verzameld
Sofie Taes

Met de ijver en nauwgezetheid van de ardente postzegelverzamelaar, met de ambitie en het idealisme van een encyclopedist, en
met de dubbele - retrospectieve én vooruitziende - ingesteldheid van de chroniqueur, hebben enkele grote geesten zich door de
eeuwen heen toegelegd op het verzamelen en uitgeven van muziek in indrukwekkende collecties. Vanmiddag worden enkele belangrijke verzamelingen aangesproken om een programma te leveren, dat aan de hand van diverse liedtypes een complex en facetrijk
beeld van de liefde schetst.
Jean-Baptiste Besard, actief als luitist en componist op het einde van de 16de en in het eerste kwart van de 17de eeuw, was een
bereisd man: na meer dan tien jaar te hebben doorgebracht in Rome, waar hij geneeskunde studeerde en de luit bespeelde, verbleef hij enige tijd in Nesse en BesanQon, om zich uiteindelijk te vestigen in Keulen. In 1600-1601 legde hij hier een handschriftelijke muziekverzameling aan - mogelijk voor een van zijn studenten. Nauwelijks twee jaar later, in 1603, publiceerde Besard in eigen
beheer zijn Thesaurus Musicus: een muzikale schatkamer en indrukwekkende verzameling van niet minder dan 403 composities in
Franse luittabulatuur, georganiseerd per categorie in tien bundels. In de collectie zijn eigen composities van Besard opgenomen,
maar de meeste werken (voor luit solo, luit met stem en luitensemble) zijn van componisten als John Dowland, Alfonso Ferrabosco,
Vincenzo Galileo en Valentin Bakfark.
De bundel Tricinia, uitgegeven in 1542 door de vermaarde muziekdrukker Georg Flhau uit Wittenberg, is dan weer een verzameling van
driestemmige composities. De bundel bevat enkel profane werken van een opvallend hoge muzikale kwaliteit. De chansons Adieu,
amour, de vous suis las, Ces facheux sots en Amour vaut trap qui bien s'en sait défaire zijn anoniem overgeleverd in deze collectie.
Tussen 1538 en 1545 publiceerde Rhau ook enkele geestelijke werken van ene Georg Rirster, een student die hij vermoedelijk in
Wittenberg had leren kennen. Rirster (ca. 1510-1568), die behalve componist, tekstschrijver, muziekverzamelaar en -uitgever ook arts
was, schreef meer dan dertig profane liederen. De meeste daarvan werden uitgegeven in de verzameling Frische teutsche Liedlein,
die hij zelf tussen 1539 en 1556 publiceerde in Nërnberg. De meeste composities in deze reeks van vijf verzamelbundels - met zijn
382 werken overigens de belangrijkste en meest omvangrijke publicatie van deze aard uit de gehele 16de eeuw - zijn echter van een
vijftigtal andere componisten, waaronder grote namen als Heinrich Isaac, Paul Hofhaimer, Ludwig Senfl en Caspar Othmayr, maar ook
een aanzienlijk aantal nagenoeg onbekende toondichters.
Interessant hierbij is, dat Flirster - om een volledig vocale uitvoering mogelijk te maken - bijzondere aandacht heeft besteed aan
de tekstzetting van alle stemmen: waar in het vroege repertoire vaak slechts één stem met tekst was overgeleverd, zorgde Rirster
ervoor dat ook de andere partijen van teksten werden voorzien. Hij had ook oog voor een correcte en werkbare tekstplaatsing, en
nam af en toe zelf de pen ter hand wanneer de overgeleverde tekst onvolledig of ongeschikt bleek.
Met deze "guter alter und newer teutscher Liedlein", die een veelheid aan liedvormen, compositietechnieken en stijlen tentoonspreiden, biedt Ftirster een blik op de geschiedenis en de ontwikkeling van het Duitse tenorlied, van de late 15de eeuw tot het midden
van de 16de eeuw, de bloeiperiode van dit populaire liedtype. Deze liederen hebben met elkaar gemeen, dat een bestaande melodie
als fundament, als basis wordt gebruikt en vervolgens wordt aangevuld door twee of drie onafhankelijke stemmen in contrapunt die
het muzikale weefsel vervolledigen. Waar deze melodie aanvankelijk vaak in de bovenstem wordt geplaatst, wordt er later vaak voor
gekozen ze door de tenor te laten zingen.
Als basismateriaal werden vaak zogenaamde 'Hofweisen' en 'Gesellschaftslieder' gebruikt. Daarnaast hebben ook volksliederen
de componisten vaak ter inspiratie gediend; aangezien veel van deze volksmelodieën enkel in Fërsters Frische teutsche Liedlein
zijn overgeleverd, kan deze bron zonder meer als uniek en uitzonderlijk waardevol worden gekwalificeerd. De bundels kenden haast
onmiddellijk een groot succes, dat nauwelijks verminderde door de eeuwen heen: tot ver in de 17de eeuw bleef de collectie een referentiepunt voor tal van componisten en uitvoerders.
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Volkse melodieën duiken vooral op in de tweede bundel Frische teutsche Liedlein. Hierin zijn onder meer de drie Nederlandse, licht
'verduitste', liederen Es sout ein meiskin halen wijn, Ik weet een vrouken amorues en Ik seg adiu opgenomen. Dit repertoire zou
Fqrster in zijn studentenjaren zelf hebben uitgevoerd.
Hoewel Johann Erasmus Kindermann nu nog nauwelijks bekendheid geniet, zijn musicologen en uitvoerders het er genoegzaam over
eens dat deze Duitse componist-organist als een van de beste en meest originele toondichters uit het vroeg-17de-eeuwse Nfirnberg
mag worden beschouwd. Zijn oeuvre is een staalkaart van vormen en genres uit deze periode; zijn vocale muziek spreidt daarbij een
grote aandacht voor tekstexpressie tentoon, zijn instrumentale muziek wordt dan weer gekenmerkt door de idiomatische schrijfwijze,
waarbij de muziek als het ware geënt lijkt op de speeltechnische en sonore eigenschappen van elk instrument. Kindermanns Deliciae
studiosorum (1640-1643) is geen anthologie zoals de hierboven beschreven bronnen, maar een vierdelige collectie eigen composities
voor drie tot vijf blazers of strijkers, die zich door zijn imposante omvang (126 werken, met titels als Symphonia, Sonate, Ritomello,
Aria, Ballet en Intrede) toch handhaaft in dit uitgelezen gezelschap.
Bijzonder toepasselijk voor een concert dat de liefde in al haar gradaties en verschijningsvormen centraal stelt, wordt het programma
als het ware omarmd door Elslin, liebes Elselin min, een van de bekendste liefdesklachten uit het Duitse volksliedrepertoire. Het programma sluit af met de toonzetting van de gerenommeerde Zwitserse componist Ludwig Senfl. Daartussen hoort u liederen, nu eens
vol stil verlangen of afstandelijke bewondering, dan weer schreeuwend van hartenpijn of nauwelijks verholen zinnelijke lust.
Niet alleen de liefde, maar ook de figuur van Senfl vormt een rode draad door het concert. Senfl werd geboren in Bazel, maar was
vooral actief in Duitsland. Hij zong als koorknaap aanvankelijk in de hofkapel van Keizer Maximiliaan 1 van Oostenrijk. De beroemde
Heinrich Isaac werd er benoemd tot hofcomponist; binnen deze context is het weinig verwonderlijk dat Senfl muziekonderricht zou
hebben genoten bij Isaac en later meermaals met hem samenwerkte, onder meer als kopiist van muziekhandschriften. In 1513 trad
Senfl in de voetsporen van zijn leermeester toen hij de positie van hofcomponist aan de keizerlijke hofkapel in Wenen kreeg toegewezen.
Na de dood van Keizer Maximiliaan in 1519 en de ontbinding van het koor aan de hofkapel in 1520, reisde Senfl naar Augsburg.
Gedurende dit verblijf bereidde hij de eerste gedrukte anthologie van motetten voor. Ze werd gepubliceerd in 1520 bij uitgevers
Grimm & Wirsung en bevatte naast eigen composities van Senfl ook werken van Josquin Desprez en Heinrich Isaac. Eveneens verzorgde Senfl uitgaven van zijn leermeester Isaac. Vanaf 1523 zou hij zich voor de rest van zijn leven in München vestigen, waar hij
een positie had verworven aan de hofkapel van Willem IV van Beieren.
Senfl was een zeer productief en buitengewoon veelzijdig componist, die op unieke wijze de Duitse muzikale tradities van de middeleeuwen en vroeg-renaissance - die hij tot een absoluut hoogtepunt voerde - combineerde met nieuwe muzikale stijlen en ideeën.
Waar zijn motetten en miscomposities doorgaans Latijnse teksten dragen, zijn haast alle liederen van Senfl in de Duitse taal gedicht.
De verschijningsvormen en muzikale invulling van deze werken zijn even divers en uiteenlopend als de thema's die in hun teksten aan
bod komen. Naast liefdesliederen bevat Senfls oeuvre dan ook humoristische, volkse en satirische liederen.
Zijn bijdrage tot het genre van het tenorlied, een van de meest courante vormen van het Duitse polyfone lied tussen 1450 en 1550,
is daarbij van groot belang: Senfi steunde op de oudere traditie van het Duitse tenorlied, maar vermengde ze met muzikale technieken en karakteristieken die op het werk van de Frans-Vlaamse polyfonisten zijn gebaseerd, het verfijnde kant- en filigraanwerk van
contrapuntische technieken, snel veranderende en voortdurend evoluerende polyfone texturen. Daarbij verloor Senfi echter nooit
de tekstverstaanbaarheid uit het oog. Het resultaat is een oeuvre dat bruist van muziektechnisch meesterschap en vooral muzikaal
plezier, zoals Senfl zelf opmerkte in een van zijn liederen: "Lust hab ich ghabt zur Musica!" Voorwaar een passende en ontroerende
liefdesverklaring van een van Europa's grootste renaissancecomponisten.
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Elslin, liebes Elselin min
Elslin, liebes Elselin min,
wie gern wr ich bei dir!
So sein zwei tiefe Wasser
wohl zwischen dir und mir.

Ach Elsje, mijn lief Elsje,
wat zou ik graag bij jou zijn!
Maar er zijn wel twee diepe waters
tussen jou en mij.

Das bringt mir groge Schmerzen,
herzallerliebster Gsell!
Und ich von ganzem Herzen
halt's fr grog Ungefa.

Dat doet me veel pijn,
allerliefste hartedief!
Met heel mijn hart
vind ik dit een groot verdriet.

Hoff, Zeit wird es wohl enden,
Hoff, Glqck wird kommen drein,
sich in all's Gut verwenden,
herzliebstes Elsel(e)in.

Ik hoop dat de tijd wel verandering zal brengen,
ik hoop dat het geluk nog komt,
en alles zich ten goede keert,
teerbemind Elsje.

Wohl kumbt der Mal (I)
Wohl kumbt der Mai
mit mancherlei der Bkiemlein zart,
nach seiner Art erquikket,
das verdorben was durch Winters G'walt:
das freuet sich ganz mannigfalt.

Daar komt mei tevoorschijn
met haar liefelijke bloempjes,
zoals verwacht verkwikt ze
wat door het geweld van de winter verdorde:
dat brengt grote vreugde voort.

All's, das da lebt, sich jetzt erhebt,
der Vogel G'sang, welches vorlang
verschwiegen was, auch Laub und Gras,
das grqenet schon:
deshalb ich auch fit truren kann.

Alles wat leeft, herpakt zich,
het vogelgezang dat lang het zwijgen
was toegedaan, ook het lof en het gras
kleuren weer groen:
daarom kan ik niet langer treuren.

Gottes Gewalt, Kraft und auch Macht
Gottes Gewalt, Kraft und auch Macht
erzeigt sich bald, dart kein's Bedacht.
All Regiment, Seel', Leib und Guet in seiner Hend.
Er ist's, der tuet, Freud, Trtiebsal schickt,
Armuet und Geld, von Tod erquickt
in andre Welt nach sein'm attlichen Willen.

Gods geweld, kracht en ook macht
zullen zich gauw laten gelden, daar bestaat geen twijfel over.
Heel het regiment, de ziel, het lichaam en het goed zijn in Zijn handen.
Hij is het, die daden verricht, vreugde en tegenslag bezorgt,
armoede en geld, volgens Zijn goddelijke wil
uit de dood oproept naar een andere wereld.

Derhalb umbsunst menschlich Weisheit.
Es hilft kein Kunst. Uns ist bereit
sterben einmal von Anfang her
durch Adams Fall und Weibes Lehr.
Herr Gott, gib Gnad dom Diener dein!
Ich suechte Rat bei dir allein,
mein elend Trauren zue stillen.

Daarom is de menselijke wijsheid machteloos.
Geen enkele kunde helpt. We zijn voorbestemd
om te sterven vanaf het begin
door Adams val en het leergeld van de vrouw.
God de Heer, heb genade met Je dienaar!
Ik zoek enkel bij Jou raad
om mijn ellendige treurnis te verzachten.
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Rosina, wo was dein Gestalt
Rosina, wo was dein Gestalt bei KOnig Paris Leben,
doer den Apfel hett zue G'walt der SchOnsten sollen geben?
Frwahr, glaub ich hkt Paris dich mit deiner Schijn', geseben,
Venus vvk' nit begabt damit. Der Preis war' dir verjehen.

Rosina, waar was je toen Koning Paris nog leefde,
door de appel moest het tot geweld onder de mooisten komen?
Voorwaar, ik denk, mocht Paris je schoonheid aanschouwd hebben,
Venus zou je duidelijk niet overtroffen hebben. De prijs zou jou toekomen.

Hkt dich Vergilius erkannt, weil er gedacht zue schreiben
von Helena aus Griechenland ihr Zier ob allen Weiben,
so hkt er dir vielmehr dann ihr der SchOne zugemessen,
mit der du hast mich hart und fast liebhabenlich besessen.

Mocht Vergilius je gekend hebben, toen hij van plan was te schrijven
over Helena van Griekenland als het sieraad onder alle vrouwen,
dan had hij jou veel meer dan haar van schoonheid voorzien,
waarmee je mij krachtig en liefdevol in je macht had.

Sie ist, die sich hâlt gebiihrlich
Sie ist, die sich Mit gebhrlich und ganz sittlich,
dar zue frOhlich, aber ziemlich mit MaR glimflich,
hat lieb Freundlich von Herzen mich.
Darumb versprich gleicherweis ich ihr miltiglich,
als ist billich, Treu zue erzeigen ehrberlich.

Zij is, die zich voorkomend en zedelijk voordoet,
heel vrolijk, maar ook afgemeten,
als het om haar vreugde voor mijn hart gaat.
Daarom beloof ik haar even mild
en sober haar eerbiedwaardig trouw te zijn.

Will williglich augenscheinlich teilen lieblich Freud,
Gunst herzlich mit dir wahrlich frsichtlich.
Dann tugendlich, allzeit artlich, gehorsamlich erzeigst du dich.
Dein G'met trefflich, frumb,
das wir gelobt bei mkiniglich.

Ik wil ogenschijnlijk graag lieve vreugde met je delen,
waarlijk voorzichtig hartelijk met je zijn.
Deugdzaam, altijd hoffelijk en gehoorzaam kom je over.
Je gemoed betuigt zich voortreffelijk, vroom en zedig,
zodat onze mannelijkheid wordt geprezen.

Wohl kumbt der Mai (II)
Wohl kumbt der Mai
und sunderlich erfreu ich mich
heimlichen des, ich weiR wohle, wes.
Davon man nicht viel sunders spricht,
noch sagen soli: will es mir wohl,
so gehts mir wohl.

Daar komt mei tevoorschijn
en heimelijk verheug ik me
erop, ik weet wel waarop.
Je spreekt er beter niet veel over,
je zegt er beter niets over: als ik het goed wil stellen,
dan stel ik het goed.

Beaux yeux
Beaux yeux qui voyes éclairement
e mon malheur e men tourment:
vous voyés soleils inhumains
e vos faveurs e voz desdains.

Prachtige ogen die opheldering zien,
in mijn tegenspoed en mijn kwelling:
jullie zien monsterlijke schijnsels
in uw voorkeuren en uw laatdunkendheid.

Pourquoy m'allés vous tourmentant,
si je suis fidelle et constant?
Faites vous cas de cet amour,
qui n'est á qui meurt tous les jours.

Waarom blijven jullie me lastig vallen,
ik die trouw en volhardend ben?
Hou toch rekening met deze liefde,
die pas kan bestaan als men zich dag in dag uit weggeeft.

Si vous aymés fière beauté:
le mal dont je suis tourmenté
de mesme je le treuve doux,

Mochten jullie houden van pronte schoonheid:
het vervelende waardoor ik gekweld word,
vind ik tegelijkertijd ook aangenaam
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aymant tout ce qui vient de vous,

want ik hou van alles wat via jullie komt.

Si c'est pour mon pucellage
Si c'est pour mon pucellage
que vous faites l'amour,
je le promis l'autre jour
un garçon de village.
Vous n'y perdés que vos pas
galand vous ne l'aurés pas.

Als het omwille van mijn maagdelijkheid
is dat u mij het hof wilt maken,
die heb ik onlangs beloofd
aan een jongen uit het dorp.
U zal hier dus uw tijd verliezen,
rokkenjager, want u zal ze niet krijgen.

Je suis trop bien asseurée
si vous m'aviés fait celá,
que vous me quitteriés la
comme une deshonorée.
Vous n'y perdés que vos pas
galand vous ne l'aurés pas.

Ik ben er maar ál te zeer van overtuigd
dat - eens u me dat geflikt hebt u me zou achterlaten
als een schandelijke vrouw.
U zal hier dus uw tijd verliezen
rokkenjager, u zal ze niet krijgen.

Je n'ay pour tout heritage
dedans mon petit hameau
que l'esguille et le fuseau,
et mon pauvre pucellage.
Vous n'y perdés que vos pas
galand vous ne l'aurés pas.

Als enige bezit
in mijn piepkleine hutje
heb ik slechts een naald en een spoel,
én mijn schamele maagdelijkheid.
U zal hier dus uw tijd verliezen
rokkenjager, u zal ze niet krijgen.

Ces fácheux sots qui médisent d'aimer
Ces fácheux sots qui médisent d'aimer
et n'en eurent de leur vie connaisance,
je vous jure á Dieu et ma conscience
qu'ils ont grand tort d'un tel plaisir blámen

Die hinderlijke gekken die afgeven op de liefde
en er in hun leven nooit kennis mee gemaakt hebben,
ik zweer je bij God en bij mijn verstand
dat ze absoluut ongelijk hebben zulk genot te laken.

s'il est ainsi qu'il y ait de l'amer,
ung peu de joye a bien telle puissance,
donner au cueur rejouyssance,
a ung moment peult tout mal consommer.

Als het waar is dat de liefde je wat geneugte brengt
en dat ze een dusdanige aanleg heeft
om blijdschap in het hart te brengen
dan kan op één moment alles mislopen.

Je meurs de revoir ce bel oeil
Je meurs de revoir ce bel oeil
qui ma ranimè de sa flame
qui peut de son premier accuiel
fondre les glaces de mon ome.

Ik sterf van verlangen om dit liefje terug te zien
die me met haar vurigheid heeft doen opleven,
die bij het eerste contact
de koude in mijn ziel weet te doen ontdooien.

Je meurs de revoir ces beautes,
la ferme de son visage,
cet oeil qui en fleurs, et gaytes
a fur le primtemps avantage.

Ik sterf van verlangen om deze schoonheid terug te zien
de vorm van haar gelaat,
haar ogen als bloemen, en vol vreugde
in de mate dat de lente er haar rijkelijk mee bedenkt.

Je meurs de ce parler charmant,

Ik sterf bij deze innemende woorden,
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qui pousse si douce harmonie,
qu'en prononceant nostre tourment,
ii semble quil charme luoie.

die zulke zoete harmonie teweegbrengen,
want enkel al het onder woorden brengen van onze pijn,
charmeert blijkbaar het gehoor.

(kiene divinité
Quelle divinité s'imprime dans mon ame?
Quelle nouvelle ardeur dedans mon coeur s'enflame?
Quelles sont les beautés qui pour m'avoir ravy
un sujet si beau me rendent asservy ?

Welke goddelijkheid is achtergebleven in mijn ziel?
Welke nieuwe gloed is in mijn hart ontstoken?
Wie zijn die schoonheden die me beheersen
door me gek gemaakt te hebben op zo'n knappe figuur?

Quelle divinité du haut ciel descendue
vient ravir mes espritz et esblouir ma veue?
Quelz soleilz enflames de clarté et d'ardeur
embrazent de leurs rays un fourneau dans mon cwur?

Welke godin, neergedaald uit de hoogste hemel
komt mijn gedachten verrukken en mijn zicht vertroebelen?
Welke ontvlamde zonnen palmen in glans en vurigheid
met al hun stralen een smoorhete plaats in in mijn hart?

Ma déesse c'est vous aussy, votre belle ame
est un rayon divin de la céleste flame
qui me fait adorer en si grand Déité
vostre grave douceur et douce gravité.

U bent ook mijn godin, uw edele ziel
is een goddelijke lichtstraal van het hemelse vuur
die me in uw zo voorname Goddelijkheid
uw strenge tederheid en uw zachtmoedige ernst doet verafgoden.

Amour vaut trap qui bien s'en sait défaire
Amour vaut trop qui bien s'en sait défaire
mais qui ne peut et y est longuement
en user et bien et loyaument:
c'est tel ennui que Von ne s'en doit taire.

De liefde is téveel waard voor wie er zich van wil ontdoen,
maar er niet in slaagt en er lange tijd bij blijft verwijlen
om er zich ten volle en trouw van te bedienen:
het is zulk een probleem dat men er niet over mag zwijgen.

La voila la nacelle d'amour
La voila la nacelle d'amour ou ma maistresse arrive;
la voicy la voila de retour de sa prison captive.

Daar is het liefdesbootje waarmee mijn minnaresje nadert;
hier is ze, ze keert terug uit haar slaafse benauwenis.

Qu'un chascun luy fasse omage
et dun vourage que l'on chante tousiours la la la la.
Voicy la voila que Von chante tousiours la la la la.
Voicy la voile la la la voila.

Dat elkeen haar voorkomend begroet
en vanuit een onpeilbare diepte toch maar toezingt la la la la.
Kijk hier is ze, dat men hoe dan ook voor haar zingt la la la la.
Kijk 'es aan hier la la la voilà.

Le voila le voici ce bel oeil sur le crystal de l'onde.
Le voicy ce soleil non pareil, le seul astre du monde.

Hier komt ze dan, mijn mooie oogappeltje op het kristal van de golven.
Hier is ze, mijn zonnetje zonder gelijke, het enige sterretje ter wereld.

Les voila les voicy ses cheveux de ma belle maistresse,
approchés regardés curieux, admirés ceste tresse.

En hier ... hier ook het haar van mijn knappe maîtresse,
kom dichterbij, bekijk, bewonder dit haarvlechtje.

Adieu, bergère
Adieu, bergère pour jamais.
Je conquois vostr' humeur volage.
Je ne veux plus que désormais
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Vaarwel, herderinnetje voor altijd.
Ik ben klaar met uw wispelturig karakter.
Ik wil niet meer dat u voortaan
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vous tenies mon áme en servage.
Je veux changer et comme vous estre leger.

mijn ziel nog in uw macht houdt.
Ik wil veranderen en oppervlakkig zijn als u.

Ceux qui ayment fidèllement
ne seraint avoir l'humeur belle.
C'es pourquoy je fais un ferment
qui je ne feray plus fidelle.
Je veux changer et comme vous estre léger.

Zij die trouwe minnaars zijn
zouden naar het schijnt geen al te vrolijk humeur hebben.
Daarom zweer ik hier een eed
dat ik nooit ofte nimmer nog trouw zal zijn.
Ik wil het roer omgooien en lichtzinnig zijn als u.

Je ne me plains pas de l'erreur
qu'envers moy vous aves commise,
car je tiens è trop de bonheur,
d'avoir recouvert ma franchise.
Je veux changer et comme vous estre léger.

Ik beklaag mij de vergissing niet
die u jegens mij begaan hebt,
want ik klamp mij vast aan mijn geluk,
dat ik mijn vrankheid hervonden heb.
Ik wil veranderen en zorgeloos zijn als u.

Adieu, amour, de vous suis las
Adieu, amour, de vous suis las:
trop m'avez tenu en vos las;
je renonce á votre alliance,
ce nest qu'ennui et déplaisance;
jamais n'y eus aucun soulas.

Adieu, liefde, ik ben je moe:
je hebt me ál te lang verschalkt;
ik verzaak aan je verbond,
't brengt toch slechts sleur en ergernis;
nooit heb ik er enig soelaas in gevonden.

Es sout een meiskin halen wijn
Es sout een meiskin halen wijn
snavens al so spade.
Die hat ein so wit hembdekin an,
daerduer sach ick die lástelike maene.
Sie sach al hier, sie sach aldaer,
sie meint sie war alleine.
Sie hat ein so schon zwart plaetskin staen,
al tussen huer sneewitte beinen.

Ich klag mich sehr, ich armes Weib
lch klag mich sehr, ich armes Weib
daR mir so sehr mein' stolzen Leib
die Flách so grimmlich zu benen
und mir die Leilach b'scheiRen.
WIIRt ich darfr ein' Fund,
wie ich s' vertreiben kund.

Ik beklaag mezelf, arme vrouw,
dat de vlooien mijn o zo fiere lichaam
o zo meedogenloos bijten
en mijn bedlinnen beschijten.
Kon ik maar iets bedenken
om hen te verdrijven.

So gáb ich etwas drum.
Mein Mann liegt wie ein Stumm'
in seinen b'schissen Schuhen,
tut mir kein Floch fit suchen.
Es stinket ihm das Maul
recht wie ei'm Ackergaul.

Dan zou ik weten wat te beginnen.
Mijn man hangt als een stommeling rond
in zijn versleten schoenen,
zonder zich iets van de vlooien aan te trekken.
Hij stinkt uit zijn bek
niet minder dan een boerenpaard.
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Ick weet een vrouken amoreus
lck weet een vrouken amoreus
die ic met herten minne.
Haer wesen is so gracieus,
si staet in mijnen sinne
gestadich is si in alder stont.
Men vinter niet seer vele,
want si heeft eenen rooden mont,
twee borstkens ront
ende een snee witte kele.
Van leden is si wel ghemaect.
Het schijnt een albasteren beelde.
Moecht icse noch aenschouwen moedernaect
dat waer mijn herteken een weelde.
Gondese mi dan haer ghebruyck.
Het mochte haer luttel deeren
want op haren witten buyc
eenen swaerten struyc
dat waer al mijn begheeren.

Es warb ein schbner Jbngling
Es warb ein schiller Jngling
ber ein breiten See
um eines KOnigs Tochter,
nach Leid geschah ihm Weh.

Aan de overkant van een groot meer
vroeg een mooie jongeling
de hand van een koningsdochter,
helaas bezorgde hem dat alleen maar veel leed.

Ach Elslein, lieber Buhle,
wie gern wr ch bei dir,
so fliehen zwei tiefe Wasser
wohl zwischen mir und dir.

Ach Elsje, mijn teerbeminde,
hoe graag was ik bij jou,
maar twee diepe wateren
stromen tussen mij en jou.

Ik seg adiu
Ik seg adiu,
wi twee wi moeten scheiden,
tot op ein niu;
end all om vrucht vermeiden.
Ik lat bi u dat herte mien,
all war gi zijt, dar sal ik zijn.
Tsi druck oft pien,
alltieties sult gi die liefste zijn.

Vertalingen: Ingrid Degraeve (Duits), Brigitte Hermans (Frans)
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— Projectensemble riet- & koperblazers

20

Wim Becu

muzikale leiding

Lambert Colson

cometto

Goedele Moons

cometto

Paul Rhee

cometto

Marc Riera i Albaigès

schalmei

Al ine Hopchet

dulciaan

Francesc Xavier Banegas Lopez trombone
Clemens Erdmann

trombone

Robert Schlegl

trombone

De masterclass riet- en koperblazers is een initiatief van Musica in samenwerking met
Laus Polyphoniae, Festival van Vlaanderen-Antwerpen.

ZONDAG, 31 AUGUSTUS 2008
concert: omstreeks 16.30 uur (na het matineeconcert) - Elzenveld

gratis toegang
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PROGRAMMA

Ludwig Senfl (ca. 1486-1542/3)
Ich stund en einem Morgen / Fortuna
Es taget vor dem Walde
Virgo prudentissima / Fortuna desperata
Tandernac II
Lamentatio
Albrecht mirs schwer und gros Leid
Ich dank dir, lieber Herre
Thomas Stoltzer (ca. 1480-1526)
0 Gott Vater, du hast Gewalt
In Gottes Namen fahren wir
Christ ist erstanden
Unser grosse SUnde und shwere Missetat
Hans Kugelmann (ca. 1495-1542)
Dem ewigen Gott
In Lieb' und Freud'
Nun lob mein Seel, den Herren
Paul Kugelmann (7-1580)
Zu Kiinigsperg in der werde Stadt
Anoniem
La Spagna
Pange lingua III (Apel Codex)
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In Lieb und Freid
16de-eeuwse tenorliederen
Annelies Luyckx

Het projectensemble van de blazersmasterclass In Lieb und Freid legde zich gedurende drie dagen toe op het Duitse meerstemmige
lied van de 16de eeuw. Dit lied werd ook wel tenorlied genoemd, omdat in de tenorpartij vaak een bekende cantus firmus-melodie
verschijnt. Wim Becu begeleidde de deelnemers op hun zoektocht naar een gepaste instrumentale benadering van dit repertoire. De
praktijk van de traditionele stadsmuzikanten en hoftrompetters vormde hierbij het vertrekpunt.
Het concert is opgebouwd rond handschriften en drukken die gelinkt kunnen worden aan Albrecht van Brandenburg-Ansbach, hertog
van Pruisen. Albrecht van Brandenburg-Ansbach is niet alleen de voormalige grootmeester die het ordegebied van de Duitse Orde
tot het hertogdom Pruisen heeft omgevormd, hij is zelf overgestapt naar het protestantisme. Toch bleef Albrecht aan de macht. Hij
bevorderde de cultuur, onder meer door de oprichting van een universiteit in zijn residentiestad Kënigsberg en hield er ook zelf een
uitgebreide hofkapel op na. In Kënigsberg, een Hanzestad sinds 1340, waren de vier broers Christoph, Hans (Johann), Melchior en
Paul Kugelmann actief. Zij kwamen oorspronkelijk uit Augsburg, maar vestigden zich allen in Kënigsberg als hof- of stadstrompetter.
Hertog Albrecht correspondeerde ook met componisten van buiten zijn hertogdom: aan Ludwig Senfl vroeg hij om enkele tenorlijnen
te componeren en Thomas Stoltzer schreef zelf naar de hertog, vertelde hem over recente composities en vroeg of hij niet in dienst
kon treden.
Om het programma samen te stellen werd muziek geselecteerd uit het handschrift Gl. KgI. Sml. 1872-4° van de Kongelige Bibliotek
in Kopenhagen, uit Paul Kugelmanns Etliche Teutsche Liedlein uit 1558 en uit het handschrift A-Wn 18810 van de Osterreichische
Nationalbibliothek in Wenen. Het handschrift uit Kënigsberg (Gl. Kgl. Sml. 1872-4°) bevat religieuze muziek van Hans, Melchior
en Paul Kugelmann, maar ook het internationale repertoire van die tijd, zoals het anonieme La Spagna. De andere bron, Paul
Kugelmanns Etliche Teutsche Liedlein uit 1558, bevat niet minder dan 121 Duitse meerstemmige liederen. Sommige van die liederen
verwijzen naar Albrecht, zoals Zu Kbnigsperg in der werde Stadt Het tenorlied Albrecht mirs schwer un gros Leid behoort tot de
enkele melodieën die Ludwig Senfl op vraag van Albrecht van Pruisen schreef. Deze liederen zijn bewaard gebleven in de collectie
liederen A-Wn 18810, die vooral muziek van Senfl bevat maar ook van onder anderen Josquin Desprez en Heinrich Isaac.
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Michael Praetorius (1571 - 1621)
Wár Gott nicht mit uns diese Zeit. Concert-Gesang, á 2, 3, 4, 8, 9, 13 & 18
Laudate Dominum, á 2, 4 & 6 cum capella fidicinia
Wir gláuben all in einen Gott, á 2, 4 & 5
Puer natus in Bethlehem, á 4 & 8
Der du bist drey, á 3
Wie lang willst du, o lieber Herr, á 8
Ach mein Herre, straf mich doch nicht, á 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11,13 in echo
Nun komm der Heiden Heiland. Cum Symphonia & Ritornello, á 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 & 12
Hymnus In Festo Nativitatis Christi: A solis ortus cardine, á 2, 3, 4, 5, 6 & 8
Christus der uns selig macht, á 4 & 11 cum Sinfonia
Christe der du bist Tag und Licht, á 7, 8, 11,12 & 16
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De hemel als thuis: de protestantse kerkmuziek
van Michael Praetorius
Sofie Taes

Als dann mit Freuden an dein Werk gegangen und etwa ein Lied gesungen oder was dir deine Andacht eingibt
Weinig componisten hebben deze slotwoorden uit Luthers ochtendzegen zo treffend en voortreffelijk in de praktijk gebracht als
Michael Schultheiss - beter bekend onder de naam Michael Praetorius Creuzburgensis.
Praetorius was een muzikaal autodidact, die nochtans als veelschrijver in alle muzikale genres, vormen en stijlen wist te excelleren.
Terwijl zijn theoretische geschrift Syntagma Mus/cum tot de bekendste van zijn soort behoort, zijn het vooral zijn werken op basis
van protestantse hymnen die Praetorius onsterfelijk hebben gemaakt. Zijn naam gaat vaak vergezeld van het epitheton "Vader van de
lutherse kerkmuziek", en hymnen van zijn hand hebben zich voorgoed in het collectieve geheugen van de mensheid genesteld.
Als jongste van vijf kinderen genoot Praetorius, geboren in Creuzburg an der Werra, een traditionele opleiding in Torgau, waarin hij
ach voornamelijk toelegde op de 'vrije kunsten'. Muzikaal onderricht genoot hij er van Michael Voigt, die Johann Walter - een voormalige collega van Praetorius' vader - was opgevolgd als cantor. Daarnaast zou enkel Michaels broer Andreas, professor theologie en
amateur organist, nog hebben bijgedragen tot Praetorius' muzikale vorming - die al bij al bijzonder bescheiden blijkt in verhouding tot
de succesvolle muzikale carrière die hij later wist uit te bouwen.
Aanvankelijk leek de jonge Praetorius nochtans in de voetsporen van zijn broer Andreas te zullen treden en een theologische loopbaan te ambiëren. Na het overlijden van Andreas in 1586 nam Michael Praetorius de taken van zijn broer over, als organist aan
de Vedrina-Universiteit in Frankfurt an der Oder en de Mariakerk aldaar. In deze periode zou Praetorius al een bijzondere interesse
hebben ontwikkeld voor protestantse hymnen, hun melodieën en uitvoeringspraktijk. Daarbij werd hij in hoge mate beïnvloed door de
ideeën en het werk van componist Bartholomëus Gesius.
Praetorius zou drie jaar lang als organist in Frankfurt actief zijn geweest; pas in 1592-1593 kan zijn spoor worden teruggevonden in
Wolfenbëttel, waar hij in 1595 in dienst trad als organist bij Hertog Heinrich Julius van Brunswick-Wolfenbëttel. Archiefdocumenten
tonen aan dat Praetorius in de daaropvolgende jaren diverse missies vervulde in opdracht van de hertog; die brachten hem onder
meer naar Regensburg, waar hij de protestantse dichter Christoph Donaverus tot zijn vrienden mocht rekenen.
De eerste jaren van de 17de eeuw betekenden een periode van voorspoed en huiselijk geluk voor de componist: een nieuwe benoeming zorgde voor een aanzienlijke verhoging van zijn salaris, waarmee hij een stabiel en welvarend familieleven kon opbouwen
met zijn vrouw Anna en zijn twee zonen. Vanaf 1604 nam zijn carrière opnieuw een hoge vlucht: hij volgde Thomas Mancinus op als
kapelmeester in Wolfenbëttel en een groot aantal verzamelbundels geheel gewijd aan zijn composities werden gepubliceerd tussen
1605 en 1613. In deze periode was hij ook actief als hofsecretaris en als orgelleraar van de kinderen van de hertog.
Een heldhaftig en koelbloedig optreden tijdens een reis met de hertog in Brunswick, leverde Praetorius een grote beloning op onder
de vorm van land en klinkende munt! Pas na het overlijden van de hertog in 1613 zou Praetorius - op vraag van Keurvorst Johann
Georg van Saksen - de hofkapel verlaten om een tijdelijke functie op te nemen aan het keurvorstelijk hof in Dresden. Op muzikaal
vlak betekende zijn verblijf in Dresden een ware verrijking voor Praetorius: hij ontmoette er de beroemde Heinrich Schëtz en leerde er
de nieuwste Italiaanse muziek kennen.
In de daaropvolgende jaren was Praetorius - die officieel nog steeds als kapelmeester verbonden was aan het hof in Wolfenbëttel actief als 'freelance consultant' aan de protestantse hoven in Magdeburg, Halle, Sondershausen en Kassel en bezocht hij steden als
Leipzig, Bayreuth - in het gezelschap van Heinrich Schëtz en Samuel Scheidt - en Nëremberg.
Het vele reizen moet echter zijn tol hebben geëist: bij zijn uiteindelijke terugkeer naar het hof in 1620 was Praetorius' gezondheids-
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toestand dermate verontrustend, dat na een laatste eredienst op Drievuldigheidszondag van dat jaar zijn benoeming als kapelmeester niet meer werd verlengd. Enkele maanden later overleed hij. Hij liet een aanzienlijk fortuin na dat grotendeels in een fonds voor
armenzorg werd gestort. Daarmee had hij zijn christelijke idealen tot in de dood volbracht, en de betekenis die hij aan zijn eigen initialen had toegekend - M.P.C. (Michael Praetorius Creuzburgensis) als 'Mihi Patria Coelum' - ten volle gerealiseerd.
Ook Praetorius' muzikale nalatenschap kan, zowel kwalitatief als kwantitatief, als indrukwekkend worden omschreven. Vooral de
systematische aanpak, de efficiëntie en zelfdiscipline van de componist zijn verbluffend: hij verzamelde zorgvuldig en plichtsbewust
zijn reeds gecomponeerde werken, en plande even nauwkeurig de projecten die hij in de toekomst wilde aanpakken. De meeste van
zijn composities verschenen dan ook in 'Einzeldrëcke' - bundels uitsluitend aan zijn werken gewijd - waarvan hij overigens vaak zelf
de publicatie verzorgde.
Opvallend binnen zijn oeuvre is het grote aantal geestelijke composities; de meer dan duizend werken zijn bovendien haast allemaal
gebaseerd op protestantse hymnen of geënt op de liturgie van de protestantse erediensten. De bundel Polyhymnia exercitatnX uit
1619/20 vormt hierop een uitzondering: deze verzameling bevat grotendeels getoonzette psalmteksten.
Doordat hij nauwgezet zoveel mogelijk hymneteksten en -melodieën verzamelde, zijn zijn verzamelbundels ware encyclopedieën van
de hymneliteratuur gebleken. Vooral de negendelige reeks Musae Sioniae, die verscheen tussen 1605 en 1610 heeft de allures van
een universeel naslagwerk: het omvat niet minder dan 1244 composities die variëren van korte, eenvoudige koralen, geschikt voor
samenzang door de congregatie, tot uitgebreide, meerkorige werken in de stijl van de Venetiaanse grootmeesters, steeds geschraagd
door een uiterst welluidende harmoniek en een uitgewerkte, gevoelige melodievoering die herinnert aan Giovanni Pierluigi da
Palestrina.
In delen I tot IV van de Musae Sioniae zijn voornamelijk dubbelkorige werken voor acht stemmen opgenomen, gebaseerd op diverse
hymnen. Zij tonen een bijzondere aandacht voor tekstverstaanbaarheid en -expressiviteit, en worden gekenmerkt door een voortdurende opeenvolging van korte, homofoon gezette muzikale dialogen. Deel V spreidt een meer doorgedreven planning tentoon:
Praetorius lijkt hier een systematisch georganiseerde verzameling van Duitse hymnen te willen aanleggen, voor vocale ensembles
van twee tot zeven stemmen. Ook in delen VI tot VIII - ware compendia van protestantse 'gebruiksmuziek' in de volkstaal - zijn de
hymnen in categorieën gegroepeerd, terwijl de laatste bundel uit deze verbluffende reeks het lutherse kernrepertoire bevat in zettingen voor twee of drie stemmen.
Waar de protestantse hymnen in Musae Sioniae niet als strikte cantus firmus worden gehanteerd maar de diverse stemmen doordringen, blijkt in Hymnodia Sionia hoe het aan de Latijnse liturgie ontleende muzikale materiaal de componist op andere ideeën
bracht: de meer vooruitstrevende schrijfwijze uit de oudere bundels maakte hier plaats voor een nieuwe interpretatie van de renaissancepolyfonie van de Lage Landen. Zo verschijnt de cantus firmus af en toe in lange notenwaarden in de basstem en werden ingenieuze canontechnieken gebruikt.
De alternatim-uitvoeringspraktijk, waarbij afwisselend één- en meerstemmig wordt gemusiceerd, wordt door Praetorius in zijn verzamelbundels uitvoerig geëxploreerd; vaak omschrijft hij de specifieke uitvoeringsmodaliteiten voor elk werk afzonderlijk. Een culminatiepunt zijn de 40 Polyhymnia caduceatrix et panegyrica uit 1619, die alle door een uitgebreide introductie met precieze voorschriften
voor de zangers worden voorafgegaan.
Uit deze bundel, die samen met het Puericinium tot de latere werken van Praetorius behoort, blijkt ook dat hij, ondanks zijn blijvende
aandacht voor en gebruik van de protestantse hymne als basismateriaal, de muzikale vernieuwing inderdaad allerminst schuwde:
hij introduceerde hier vaker een basso continuo-partij, componeerde voor erg grote bezettingen (cfr. onder meer het monumentale
Wachet auf, voor zes koren en instrumenten), accapareerde Italiaanse tendensen in zijn melodievoering en uitgeschreven melodische
versieringen; hij liet grote groepen en solisten concerteren, laste instrumentale ritornelli in en verkende de mogelijkheden van muzikale echo-effecten.
Net in deze combinatie onthult zich 's mans genie: op het terrein van Praetorius staan renaissance en barok op gelijke voet, ontmoeten katholieke en protestantse tradities elkaar in de beste verstandhouding en versmelt het beste uit de Duitse en Italiaanse
muziekliteratuur tot muziek die, geheel in de geest van Luther, de bijzondere kracht heeft om "[...] die traurigen frëlich / die frëlichen
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traurig / die verzagten hertzenhafftig zu machen / die hoffertigen zur Demut zureitzen / die hitzige und ubermegige Liebe zustillen
und dempffen / den Neid und Haf3 zu mindern."'

1

Uit M. Luthers Encomion Musices, voorwoord tot de motettenverzamehng Symphoniae jucundae, Georg Rhau. Wittenberg, 1538.
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War Gott nicht mit uns diese Zeit
Wër Gott nicht mit uns diese Zeit,
so soli Israel sagen,
wër Gott nicht mit uns diese Zeit
wir hëtten mUssen verzagen
die so ein armes Hëuflein sind
verachtt von so viel Menschenkind
die an uns sezzen alle.

Was God niet met ons in die tijd,
zo sprak Israël,
was God niet met ons in die tijd
dan hadden we de moed verloren
want we zijn een hoopje ellende
veracht door zoveel mensenkinderen
die ons allemaal willen verscheuren.

Auf uns ist so zornig ihr Sinn.
Wo Gott das hat zugeben,
verschlungen hëtten sie uns hin
mit ganzem Leib und Leben.
Wir wërn als die ein Flut ersëuft
und Uber die gro_ Wasser lëuft
und mit Gewalt verschwemmet.

Zo toornig zijn ze tegen ons gekant.
Als God het had toegestaan,
hadden ze ons verslonden
met huid en haar.
Als waren we door een rivier opgeslokt,
door groot water verzwolgen
en in al dat geweld verdronken.

Gott Lob und Dank der nicht zugab
da_ ihr Schlund uns mbcht fangen,
wie ein Vogel des Stricks këmmt ab
ist unse Seel entgangen.
Strick ist entzwei und wir sind frei.
Des Herren Namen steht uns bei,
des Gottes Himmls und Erden.

Lof en dank aan God die niet toegaf
dat hun muil ons ving,
zoals een vogel aan de valstrik ontkomt,
zo verging het ook onze ziel.
De valstrik is gebroken en wij zijn vrij.
De naam van de Heer staat ons bij,
de God van hemel en aarde.

Laudate Dominum
Laudate Dominum, laudate nomen Domini.
Omnes populi, cantate illi.
Laudabo Dominum in cymbalis bene sonantibus
et in sono tubae, jubilate et cantate
Deo nostro in aeternum.

Looft de Heer, prijst de naam van de Heer.
Alle volkeren, zingt voor hem.
Ik zal de Heer prijzen met welklinkende cimbalen
en met de klank van de klaroen, juicht en zingt
voor onze God in eeuwigheid.

Wir glauben all in einen Gott
Wir glëuben all in einen Gott,
Schëpfer Himmels und der Erden,
der sich zum Vater geben hat
dass wir seine Kinder werden.
Er will uns allzeit ernëhren,
Leib und Seel auch wohl bewahren,
allem Unfall will er wehren,
kein Leid soli uns widerfahren.
Er sorget fUr uns, Kirt und wacht
es steht alles in seiner Macht.

Wij geloven allemaal in één God,
schepper van hemel en aarde,
die zich aan de Vader heeft overgegeven
opdat we kinderen van Hem zouden worden.
Altijd zal hij ons voeden,
over lichaam en ziel waken,
al het ongeluk zal Hij weren,
geen enkel leed zal ons overkomen.
Hij zorgt voor ons, behoedt ons en waakt over ons
alles staat in Zijn macht.

Wir glëuben auch an Jesum Christ,
seinen Sohn und unsern Herren,
der ewig bei dem Vater ist,
gleicher Gott von Macht und Ehren,

Wij geloven ook in Jezus Christus,
Zijn Zoon en Onze Heer,
die eeuwig bij de Vader verblijft,
dezelfde God van Macht en Eer,
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von Maria der Jungfrauen
ist ein wahrer Mensch geboren
durch den heilgen Geist im Glauben,

die uit de Maagd Maria
als een echte mens is geboren
dankzij het geloof in de Heilige Geest,

fër ons, die wir warn verloren,
am Kreuz gestorben und vom Tod
wieder auferstanden durch Gott.

die voor ons, die verloren waren,
aan het kruis is gestorven en uit de dood
is opgestaan dankzij God.

Puer natus in Bethlehem
Roer natus in Bethlehem
Unde gaudet Hierusalem, alleluia.
Ein Kind geboren in Bethlehem
Des freuet Jerusalem, alleluia.

Een kind geboren in Betlehem
waarover Jeruzalem zich verheugt, alleluja.
Een kind geboren in Betlehem
waarover Jeruzalem zich verheugt, alleluja.

Hier liegt es in dem Krippelein
ohn Ende ist die Herrschaft sein, alleluia.
Das tichselein und das Eselein
erkannten Gott den Herren sein, alleluia.
Die Kënig aus Saba kamen dar
gold, Weihrauch, Myrrhen brachten sie dar,alleluia.
Ein Kind geboren in Bethlehem
Des freuet Jerusalem, alleluia.

Hier ligt het in de kribbe
grenzeloos is zijn heerschappij, alleluja.
De os en de ezel
herkenden God de Heer, alleluja.
De koningen van Saba kwamen langs
goud, wierook en mirre brachten ze mee, alleluja.
Een kind geboren in Betlehem
waarover Jeruzalem zich verheugt, alleluja.

Der du bist drey
Der du bist drey in Einigkeit.
Ein wahrer Gott von Ewigkeit.
Die Sonn mit dem Tag von ons weicht,
lass uns leuchten dein gëttlich Licht.

Gij zijt drie in eenheid.
Een ware God voor de eeuwigheid.
Als de zon samen met de dag van ons wijkt,
laat uw goddelijk licht dan over ons schijnen.

Des Morgens, Gott, dich loben wir,
des Abends auch beten fër dir.
Unser armes Lied rëhmet dich,
jetz und immer und ewiglich.

In de ochtend, God, loven we U,
ook 's avonds bidden we voor U
Laat ons povere lied U roemen,
nu en altijd en in de eeuwigheid.

Wie lang willst du, o lieber Herr
Wie lang willst du o lieber Herr
an mich gedenken gar nicht mehr
dein Angesicht vor mir verdekken
und mich in Nëten lassen stekken
darinnen ich lieg hart und schwer?

Hoe lang nog, o Lieve Heer,
zal U helemaal niet aan me denken,
zal U Uw aangezicht voor me verbergen
en mij aan mijn lot overlaten,
wat me hard en zwaar treft?

Ach mein Herre, straf mich doch nicht
Ach mein Herre straf mich doch nicht
in deinem Grimm, in deinem Zorn
und zëchtige mich nicht in deinem Grimm.

0 mijn Heer, straf me toch niet
met je gramschap, met je woede,
en tuchtig me niet met je gramschap.
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Herr sei mir gnddig denn ich bin schwach.
Heile mich Herr
denn meine Gebeine sind erschrokken.
Ach du Herr, wie so lange?
Wende dich Herr und errette meine Seele.
Hilf mir om deiner Gte willen.
Denn im Tode gedenket man dein fit,
wer will dir in der Hdllen danken?
Ich bin so mdde von Seufzen,
ich schwemm mein Bette die ganze Nacht
Und netze mit meinen Trdnen mein Lager.
Meine Gestalt ist verfallen fik Trauren
und ist alt worden,
denn ich allenthalben ge.ngstiget werde.
Weichet von mir alle Ubeltdter,
denn der Herr hdret mein Weinen.
Der Herr hdret mein Flehen.
Mein gebet nimmt der Herr an.
Es mssen alle meine Feinde zu schanden werden
und sehr erschrecken, sich zurdkke kehren
und zu Schanden werden pldtzlich.

Heer, wees genadig want ik ben zwak.
Genees me, Heer,
want mijn botten beven.
0 mijn Heer, hoe lang nog?
Wend je tot me, Heer, en red mijn ziel.
Help me in je goedheid.
Want in de dood gedenkt niemand je,
wie zal je danken vanuit de hel?
Ik ben zo moe van het zuchten,
de hele nacht overspoel ik mijn bed
met mijn tranen.
Mijn gestalte is ingezakt door treurnis
en is oud geworden,
want alles boezemt me angst in.
Dat alle boosdoeners uit mijn weg gaan,
opdat de Heer mijn geween aanhoort.
Opdat de Heer mijn smeekbede aanhoort.
Mijn gebed neemt de Heer aan.
Al mijn vijanden moeten te schande worden gebracht
en uit schrik terugdeinzen
en in één klap te schande worden gebracht.

Nun komm der Heiden Heiland
Nun komm der Heiden Heiland.
Der Jungfrauen Kind erkannt.
Des sich wundert alle Welt
Gott solch Geburt ihm bestellt.

Nu komt de Heiland van de heidenen.
Iedereen weet wie het Kind van de Maagd is.
De hele wereld is verbaasd
dat God hem zo ter wereld heeft laten komen.

Lob sei Gott dom Vater ton,
lob sei Gott sein einigen Sohn,
lob sei Gott dom heiligen Geist,
immer und in Ewigkeit.

Geloofd zij God de Vader,
geloofd zij God de Zoon,
geloofd zij God de Heilige Geest,
altijd en in eeuwigheid.

Nicht von Mannsblut noch von Fleisch
allein von dom heiligen Geist
ist Gottes Wort worden ein Mensch
und bldht ein Frucht Weibes Fleisch.

Niet van mensenbloed of -vlees,
alleen van de Heilige Geest
is Gods woord mens geworden
als een bloeiende vrucht in het vlees van een vrouw.

Der Jungfraun Leib schwanger ward
doch bleib Keuschheit rein bewahrt
leucht herfdr manch Tugend schon,
Gott da war in seinem Tron.
Er ging aus der Kammer sein
den kdniglichen Saai so rein
Gott von Art und Mensch ein Held
sein Weg er zu laufen eilt.

Het lichaam van de Maagd werd zwanger
maar hield stand in kuis- en reinheid
en straalt deugdzaamheid uit,
want God troonde erin.
Hij liep uit zijn kamer
naar de koninklijke zaal,
goddelijk van aard en als mens een held,
en begaf zich op de af te leggen weg.

Sein Lauf kam vom Vater her
und kehrt wieder zum Vater
fuhr hinunter zu der Hdll

Zijn weg ontsprong in de Vader
en keert terug naar de Vader,
leidt Hem door de hel
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und wieder zu Gottes Stuhl.

en terug naar de Stoel van God.

Der du bist dem Vater gleich
fUhr hinaus den Sieg im Fleisch
dass dein ewig Gottes Gewalt
in uns das krank Fleisch enthalt.

Jij die de Vader Zijn Gelijke bent
zegevier over het vlees,
opdat de kracht van Je eeuwige God
het zieke vlees in ons geneest.

A solis ortus cardine
A solis ortus cardine
adusque terrae limitem
Christum canamus principem
natum Maria virgine.

Van aan de grens bij de opgaande zon
tot aan het einde van de aarde
laten we Christus, de voornaamste, bezingen
hij die geboren is uit de maagd Maria.

Beatus auctor saeculi
servile corpus induit
ut carne carnem liberans
non perderet, quos condidit.

De gezegende ontwerper van de eeuwigheid
nam de gedaante aan van een slaaf
om vanuit een lichaam het lichaam te bevrijden
zodat hij niet zou verliezen wat hij had opgebouwd.

Gaudet chorus coelestium
et angeli canunt Deo.
Palamque fit pastoribus:
Pastor creator omnium.

Het hemelse koor verheugt zich
en de engelen bezingen God.
Aan de herders werd duidelijk:
de herder is de schepper van het al.

Summo parenti gloria
natoque laus quam maxima
cum sancto sit spiramine
nunc et per omne saeculum.

Aan de belangrijkste schepper zij glorie
en aan de zoon de hoogst mogelijke lof
aan de geest zij levensadem
nu en in alle eeuwen.

Christus der uns selig macht
Christus der uns selig macht
kein Btiss hat begangen
der ward fUr uns in der Nacht
als ein Dieb gefangen,
geflirt vor gottlose Leut
und MIschlich verklaget
verlacht, verhOhnt und verspeit
wie denn die Schrift saget.

Christus die ons zalig maakt
heeft geen kwaad begaan
en werd voor ons in de nacht
als een dief gevangengenomen,
weggevoerd door goddelozen
en onterecht aangeklaagd,
uitgelachen, verhoond en bespuwd
zoals het stond geschreven.

In der ersten Tagesstund
ward er unbescheiden
als ein Mtirder dargestellt
Pilato dom Heiden
der ihn unschuldig befand,
ohn Ursach des Todes
ihn derhalben von sich sandt
zum enig Herodes.

In het eerste uur van de dag
werd hij onbescheiden
als een moordenaar voorgesteld
aan Pilatus, de heiden,
die hem onschuldig verklaarde,
geen reden zag voor terechtstelling
en hem daarom doorzond
naar Koning Herodes.

Um drei ward der Gottessohn

Om drie uur werd de zoon van God
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mit Geisseln zerschmissen
und sein Haupt mit einer Kron
von Dornen zerrissen;
gekleidet zu Hohn und Spon
ward er sehr geschlagen
und das Kreuz zu seinem Tod
musst er selber tragen.

met de zweep geslagen
en zijn hoofd werd opengereten
door een doornen kroon;
zijn kleren lokten hoon en spot uit,
hij werd geslagen
en het kruis van zijn dood
moest hij zelf dragen.

0 hilf, Christe Gottes Sohn,
durch dein bitter Leiden
dass wir dir stets untertan
all Untugend meiden
deinen und sein Ursach
fruchtbarlich bedenken
dafër wir wohl arm und schwach
dir Dankopfer schenken.

0 help ons, Christus, Zoon van God,
door je bittere lijden,
opdat we, je altijd onderdanig,
alle ondeugd uit de weg gaan,
jou en zijn oorzaak
vruchtbaar gedenken
en je, hoewel arm en zwak,
dankoffers schenken.

Christe der du bist Tag und Licht
Christe der du bist Tag und Licht
fër dir ist, Herr, verborgen nichts
du vëterliches Lichtes Glanz
lehr uns den Weg der Wahrheit ganz
wir bitten dein gëttliche Kraft
behët uns, Herr, in dieser Nacht
bewahr uns, Herr, fër allem Leid
Gott Vater der Barmherzigkeit.

Christus je bent dag en licht,
voor jou blijft, Heer, niets verborgen,
jij bent de glans van het vaderlijke licht,
toon ons de weg van de waarheid,
we smeken je om je goddelijke kracht,
behoed ons, Heer, in deze nacht,
bescherm ons, Heer, tegen al het leed,
God de Vader van de barmhartigheid.

Gott Vater sei Lob, Ehr und Preis
darzu auch seinem Sohne weis
des heilgen Geistes Gëltigkeit
von nun an bis in Ewigkeit.

God de Vader zij geloofd, geëerd en geprezen
en ook Zijn wijze Zoon
en de deugdzame Heilige Geest,
van nu tot in eeuwigheid.

Vertreib den schweren Schlaf, Herr Christ
dass uns nicht schad des Feindes List,
das Fleisch in Zëchten reine sei
so sind wir mancher Sorgen frei.

Verjaag de zware slaap, Heer Christus,
opdat de list van de vijand ons niet schaadt,
het vlees getemd is
en we van zonden vrij zijn.

So unser Augen schlafen schier
lass unser Herzen wachen dir
beschirm uns Gottes rechte Hand
und lës uns von der Sënden Band.

Als onze ogen nauwelijks slapen
waak over ons hart,
bescherm ons, Gods rechterhand,
en bevrijd ons van de band van de zonden.

Beschirmer, Herr der Christenheit
dein Hilf allzeit sei uns bereit
hilf uns, Herr Gott, aus aller Not
durch dein heilige fënf Wunden rot.

Beschermer, Heer van het christendom,
dat je hulp voor ons altijd beschikbaar mag zijn,
verlos ons, God de Heer, uit de nood
door je vijf heilige wonden, zo rood.

Gedenk o Herr der schweren Zeit
darin der Leib gefangen leit,
memo Seele die du hast erlbst

Gedenk, o Heer, de moeilijke tijd
waarin het lichaam gevangen leeft,
mijn ziel die je hebt bevrijd,
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der gib, Herr Jesu, deinen Trost.

geef haar, Heer Jezus, je troost.

Vertalingen: Ingrid Degraeve (Duits), Brigitte Hermans (Latijn)
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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,
ontferm 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 Goride Vader.
Amen.

CREDO
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum, Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum
ante omnia saecula,
Deum de Deo, lumen de lumine,

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,
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Deum verum de Deo vero,
genitum non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt,
qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spirito Sancto
ex Mariae virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die
secundum scripturas,
et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.

ware God uit de ware God,
geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is,
die voor ons, mensen,
en omwille van ons heil
uit de hemel is neergedaald.
En Hij is ontvangen van de Heilige Geest
uit de Maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd
onder Pontius Pilatus,
Hij heeft geleden en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag
volgens de schriften,
Hij is opgevaren ten hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,
Hij zal wederkomen in heerlijkheid

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.

om te oordelen levenden en doden
en aan Zijn Rijk komt geen einde.

SANCTUS
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth!
Pleni sunt cad et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.
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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.
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AGNUS DEI
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis!
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis!
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem!

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons!
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons!
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede!
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Amarcord
concert 2

Het vocale kwintet Amarcord werd in 1992 opgericht door
vroegere koorknapen van de Sint-Thomaskerk in Leipzig. Naast
het uitvoeren van het vocale repertoire uit de middeleeuwen
en de renaissance, werkt het ensemble samen met hedendaagse componisten als Bernd Franke, Ivan Moody, Sidney M.
Boquiren, Marcus Ludwig, Siegfried Thiele and Dimitri Terzakis,
die allen composities voor de groep afleverden. Toch beperkt
Amarcord zich niet enkel tot oude of hedendaagse muziek:
ook het romantische repertoire en zelfs vocale bewerkingen
van bekende liederen uit het brede muziekscala kunnen op het
programma staan. Het ensemble won prijzen op verschillende
internationale competities en trad op in Europa, de Verenigde
Staten, Australië en Zuid-Oost Azië. Na drie succesvolle cd's
met vocale muziek uit de middeleeuwen en de renaissance
verscheen recent Album frangais, met Franse vocale muziek uit
de 19de en 20ste eeuw. Amarcord richtte ook een a capellafestival op in Leipzig, waar de afgelopen jaren ensembles als
Chanticleer, Vocal Sampling, het Huelgas Ensemble, The Real
Group en de Swingle Singers te gast waren.

Ars Cantus
concert 10

Ars Cantus werd in 2000, onder de artistieke leiding van
Tomasz Dobrzafiski, opgericht als een vocaal ensemble verbonden aan het kamerkoor van Wroclaw. Het repertoire van
het Poolse ensemble omvat muziek van de middeleeuwen
tot de vroege barok. Een belangrijk onderdeel hiervan is het
muzikale erfgoed van Neder-Silezië, dat teruggaat tot de 14de
eeuw en na eeuwen opnieuw ten gehore wordt gebracht. Het
ensemble was te gast op verschillende oudemuziekfestivals
in Europa. De cd-opnamen van Ars Cantus, waaronder Musica
Rediviva, from Wroclaw music prints of the 16th and 17th centuries en Musica Figurata in Silesia and Wroclaw during the
14th and 15th centuries, werden genomineerd of bekroond. De
meest recente cd is Musica Divina, music from the Krasinski
Manuscript.

bekend geraakte. Herman Baeten stond ook mee aan de wieg
van de muziekuitgeverij Alamire, die heel wat wetenschappelijke publicaties, partituren en facsimile's uitgaf en grote
internationale uitstraling kreeg met de wetenschappelijke
uitgaven van partituren en boeken. Hij was ook hoofdredacteur van het tijdschrift Musica Antigua en uitgever van het
muziektijdschrift Contrapunt. Als auteur publiceerde hij een
aantal muziekanalytische artikels. Herman Baeten is eveneens
medestichter van de Alamire Foundation, een wetenschappelijke organisatie die verbonden is met de K.U.Leuven. Hij is
oprichter en bestuurder van Resonant, een organisatie die zich
bezighoudt met het muzikale erfgoed. Herman Baeten was
voorzitter van de beoordelingscommissie muziek, publiceert
geregeld artikels over beleidsmateries en zit in verschillende
adviesgroepen rond kunst en onderwijs. Hij is tevens lid van
de Muziekraad van Vlaanderen. Daarnaast is hij nog actief als
adviseur bij diverse muziekfestivals en concertorganisaties.

Bagby, Benjamin
concert 16

Benjamin Bagby specialiseerde zich in de mondeling overgeleverde Angelsaksische en IJslandse dichtkunst, met als een
van de hoogtepunten de uitvoering van het epos Beowult Hij
publiceerde meerdere artikels over de achtergrond van zijn
vakgebied en zijn onderzoek ernaar. In 1977 richtte hij samen
met Barbara Thornton het ensemble voor middeleeuwse
muziek Sequentia op. Het geldt nog steeds als een van de
meest innovatieve en gewaardeerde ensembles voor dit repertoire. De dertigjarige geschiedenis van het ensemble omvat
vele internationale tournees, een grote hoeveelheid opnamen,
waaronder het complete werk van Hildegard von Bingen, maar
ook film- en televisieproducties van middeleeuws muzikaal
drama. Sequentia speelde bovendien een grote rol in de opleiding van jonge musici door het geven van masterclasses over
de hele wereld. Samen met Katarina Livljanie leidt hij momenteel een middeleeuwen-masterprogramma aan de Sorbonne.

Becu, Wim
concert 20

Baeten, Herman
concert 16

Herman Baeten is van opleiding muziekwetenschapper. Hij
was een aantal jaren werkzaam in het onderwijs en daarnaast
ook als dirigent en uitvoerder van oude muziek. In 1978 richtte
hij de organisatie Musica op, waarvan hij later directeur werd.
Oorspronkelijk was deze organisatie vooral actief op het
gebied van de historische uitvoeringspraxis, maar evolueerde
gaandeweg tot een impulscentrum voor muziek, dat vooral
op het vlak van de muziekeducatie in binnen- en buitenland
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Wim Becu is wereldvermaard als bespeler en docent van oude
blaasinstrumenten. 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 uitvoeringen van oude muziek. Met zijn collega's van het Concerto
Palatino werkte hij mee aan vele concerten en ruim honderd
cd-opnamen. Als pedagoog leidt hij studenten op aan het
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Antwerpse conservatorium en aan de muziekhogescholen
van Aken en Trossingen. Wim Becu is daarnaast als adviseur
verbonden aan de gerenommeerde oudemuziekopleiding in
Bazel. Bovendien werkte hij mee aan verschillende masterclasses, waar hij altijd wordt geroemd als een zeer inspirerend
leraar. In 1993 richtte Wim Becu met Simen Van Mechelen
het ensemble Oltremontano op, dat ondertussen uitgroeide tot
een vast waarde in het oudemuzieklandschap.

Briiser, Meinolf
concert 7
Meinolf Brëser was tijdens zijn jeugd verbonden aan het
plaatselijke kerkkoor. Ook tijdens zijn rechtenstudies in Keulen
bleef hij actief als muzikant en trad hij op met allerlei oudemuziekensembles. Hij ging vervolgens studeren aan de Schola
Cantorum Basiliensis, waar hij ook orgel en directie volgde.
Hij vestigde zich als advocaat in Berlijn maar verloor nooit
zijn connectie met het Rijnland, waar hij in 1996 het RheinRenaissance Festival oprichtte. Hij leidt de Josquin Capella en
dirigeert geregeld barokopera's en -oratoria.

en periode een eerder experimentele benadering, waarbij de
meest diverse mogelijkheden tot uitvoering van muziek uit
de periode van 1450 tot 1600 werden afgetast. Later werd er
bewust meer gefocust op een bepaalde stijl, periode of componist, waardoor dieper ingegaan kon worden op de specificiteit en uniciteit van elk programmathema. Het ensemble kan
rekenen op een vaste kern van spelers, aangevuld met musici,
die per project worden uitgenodigd om andere klankspectra
te exploreren. Op die manier kunnen zowel instrumentale als
vocaal-instrumentale programma's worden uitgevoerd. Zo
realiseerde La Caccia talrijke projecten van uiteenlopende
aard zoals Settimana Santa met mediterrane passiemuziek uit
de 15de eeuw, Vita et Fortuna met 'biografische' muziek anno
1500, Bellissimo Splendore met muziek van het Brusselse
hof en Thomas Morley's First Book of Consort Lessons.
Daarnaast verleent La Caccia ook geregeld zijn medewerking aan concerten en opnamen met andere ensembles zoals
Capilla Flamenca, Camerata Trajectina, Musica Temprana en
Graindelavoix.

Cantar alla Viola
Cantus Cölln
concert 4
Het solistische vocale ensemble Cantus Cëlln werd in 1987
opgericht door luitist Konrad Junghnel. In enkele jaren tijd
liet het ensemble zich gelden als een van de allerbeste vocale
formaties. Het repertoire van Cantus Cëlln omvat voornamelijk Duitse en Italiaanse vocale literatuur van de renaissance
en barok. De discografie van het ensemble omvat meer dan
dertig cd's, waaronder Claudio Monteverdi's Vespro de/la
beata Vergine, Heinrich Schëtz' Psalmen Davids en motetten
en cantates van Johann Sebastian Bach. Vele van deze opnamen vielen in de prijzen. Sinds 2000 is Cantus Cëlln geregeld
betrokken bij scenische uitvoeringen van vocaal repertoire.
De succesvolle productie Combattimenti met madrigalen
van Claudio Monteverdi was hiertoe de aanzet. Critici prijzen Cantus Cëlln vooral voor het feit dat de zangers van het
ensemble, die elk een succesvolle solocarrière hebben, het
publiek weten te bekoren met hun bijna vlekkeloze en bijzonder homogene ensembleklank, zonder daarbij hun individuele
stemtimbres te verloochenen. Het vocale ensemble was te
horen op zowat alle internationale oudemuziekfestivals.

Caccia, La
concerten 3, 14
Het ensemble La Caccia ontstond eind jaren negentig onder
impuls van Patrick Denecker. De concertprogramma's van de
beginjaren onthullen in hun heterogeniteit op het vlak van stijl

concert 16
De naam van het ensemble verwijst naar het vergeten renaissancegebruik om de vocale uitvoering van polyfone madrigalen
en liederen te begeleiden met een viola da gamba. Voor hun
uniek duo inspireerden Nadine Balbeisi en Fernando Marfn zich
op verschillende beschrijvingen van deze uitvoeringspraktijk
in onder andere Regola Rubertiana van Sylvestro Ganassi uit
1542 en II libro del cortegiano van Baldassare Castiglione, dat in
1528 in Venetië werd gepubliceerd. Volgens de instructies van
Ganassi bewerken de musici van Cantar alla Viola madrigalen
en liederen uit de renaissance- en vroege barokperiode voor
stem met begeleiding door een Spaanse vihuela de arco of een
Engelse lyra-vedel. Hun uitgebreid onderzoek bracht ook onbekende componisten aan het licht. Zo wijdde het ensemble zijn
eerste cd aan een van hen: The Complete Polyphonic Works of
Juan Blas de Castro (1561-1631).

Capella de la Torre
concert 5
Capella de la Torre bestaat uit een groep musici, allen onderlegd in de historische uitvoeringspraktijk, die het repertoire
van de middeleeuwen en renaissance opnieuw tot leven brengen. De naam van het ensemble verwijst naar twee elementen. Enerzijds verwijst 'capella' naar de instrumentale bezetting van de 'alta capella': schalmeien, dulciaans, cornetto's
en sackbuts. Anderzijds verwijst 'de la Torre' naar de 16deeeuwse Spaanse componist Francisco de la Torre, die een
beroemd stuk voor deze bezetting schreef: Danza alta. Men
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zou de naam ook eenvoudigweg kunnen vertalen als 'van(op)
de toren'. Groepen muzikanten die blaasinstrumenten bespeelden en vanop torens en balkons feestelijkheden opluisterden werden in Spanje tijdens de renaissance 'ministriles'
genoemd. Vandaag kan je trouwens in Spanje nog steeds
heel wat 'torres de los ministriles' terugvinden. Ondanks de
Spaanse naam richt het ensemble zich niet uitsluitend op het
Spaanse repertoire, maar op de muziek van ministriles,
fari' en 'stadtpfeifer'. Capella de la Torre bracht in 2007 een cd
uit met werken uit de Gouden Eeuw van de Spaanse renaissance, die weerklonken tijdens het leven van Karel V: Music
for Emperor Charles V. Een tweede cd met composities uit de
Annaberger Chorbilchem verscheen in 2007.

giek, vervolmaakte hij zich in Groningen in de muziektheorie. In
1985 richtte hij het vocaal ensemble van het Forum Alte Musik
Bremen op, waarmee hij vaak optrad. Door verdere specialisering in het repertoire van de 16de en 17de eeuw, evenals
door de toevoeging van historische instrumenten, ontstond het
ensemble Weser-Renaissance Bremen. Manfred Cordes was
vanaf 1986 als docent muziektheorie, contrapunt en ensemblespel verbonden aan de Akademie fër Alte Musik in Bremen. In
1994 doctoreerde hij met een onderzoek naar de samenhang
van toonaard en affecten in de renaissancemuziek, waarna
hij docent werd aan de kunsthogeschool van Bremen. In 2005
werd hij er decaan van de afdeling muziek en sinds 2007 is hij
rector van de school.

Capilla Flamenca

Delnaet, Jurgen

concert 17
De kern van de Capilla Flamenca bestaat uit vier zangers:
contratenor Marnix De Cat, tenor Tore Denys, bariton Lieven
Termont en bas Dirk Snellings. Dit kwartet wordt soms aangevuld met meerdere zangers, een alta capella (blaasinstrumenten), een bassa capella (snaarinstrumenten) of een orgel,
naargelang de noden van het repertoire. Dankzij een continue
herbronning, die zich inspireert op het historische 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 Capilla Flamenca
gaf talrijke concerten in België en in heel Europa, maar ook
in Canada, de Verenigde Staten, Hongkong, Zuid-Korea en

concert 14
Theatermaker en acteur Jurgen Delnaet studeerde in 1999 af
aan de toneelafdeling Dora Van der Groen van het Antwerpse
conservatorium. Sindsdien werkt hij als theatermaker en
speler voor verschillende Vlaamse theatergezelschappen
waaronder De Tijd, theaterMalpertuis, Laika, Marthaltentatief,
Bronks, deOnderneming, de Werf en vzw Twijfel. In de tvseries Heterdaad, Flikken en Witse mocht hij een gastrol
vertolken en begin 2008 maakte hij zijn debuut op het witte
doek in de succesvolle en gelauwerde film van Christophe Van
Rompaey Aanrijding in Moscou. Jurgen Delnaet leende tijdens
de zomer van 2008 voor de tweede keer zijn stem aan het
reisverhalenprogramma Veme op Klara. Sinds enkele jaren is
hij ook gastdocent podium aan het Herman Teirlinck Instituut,
afstudeerrichting woordkunst, in Antwerpen.

Nieuw-Zeeland. Het ensemble ontving, zowel voor zijn artistieke als voor zijn musicologisch onderbouwde kwaliteiten,
de prestigieuze Premio Internazionale II Filarmonico. Verder
heeft het ensemble een hele reeks cd's op zijn naam staan
die belangrijke onderscheidingen kregen. Kortom, de Capilla
Flamenca is momenteel een van de toonaangevende ensembles in de wereld van de oude muziek.

Concerto Palatino
concerten 1, 8, 12
Voor een uitgebreide biografie van Bruce Dickey en zijn
ensemble Concerto Palatino, artists in residence tijdens Laus
Polyphoniae 2008, zie p. 24

Cordes, Manfred
concert 6
Manfred Cordes studeerde aanvankelijk muziek in Hannover
en Berlijn. Na zijn studies klassieke filologie en zangpedago-
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Denecker, Patrick
concerten 3, 14
Patrick Denecker studeerde blokfluit en oude muziekpraktijk aan het conservatorium van Antwerpen en vervolmaakte
zich in Amsterdam, Den Haag en Madrid. Hij won prijzen bij
verschillende internationale wedstrijden voor zowel oude als
hedendaagse muziek. Eind jaren negentig richtte Denecker het
ensemble La Caccia op, waarin hij onder meer de blaasinstrumenten van de alta capella bespeelt en waarmee hij muziek
programmeert van de late middeleeuwen en de renaissance.
Als fluitist legt hij zich toe op het uitgebreide repertoire van de
blokfluit in al haar facetten en is hij voortdurend op zoek naar
onbekende werken van de 17de tot en met de 19de eeuw.
Naast La Caccia is hij ook geregeld te horen met binnen- en
buitenlandse ensembles als de Capilla Flamenca, Mezzaluna,
Musica Temprana, het Dunedin Consort en Graindelavoix.
Patrick Denecker is te beluisteren op cd's van labels als
Ricercar, Musica Ficta en Pavane Records.
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Dickey, Bruce
concerten 1, 8, 12
Voor een uitgebreide biografie van Bruce Dickey en zijn
ensemble Concerto Palatino, artists in residence tijdens Laus
Polyphoniae 2008, zie p. 24

2007, de Boekenleeuw 2008 en stond op de shortlist van de
Gouden Uil 2008. Recent werd het nog genomineerd door de
Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen.

Gesualdo Consort Amsterdam
Dixon, Graham
concert 16
Graham Dixon studeerde musicologie aan de universiteit van
Durham. Hij doceerde daarna aan dezelfde universiteit en aan
de universiteit van Liverpool. Ondertussen bleef hij de muziek
van vóór de klassieke periode bestuderen en publiceerde hij
een boek over Carissimi bij Oxford University Press. In 1998
richtte hij Euroclassic Notturno op, een publieke radiozender
die te beluisteren is in heel Europa. Sinds 2003 is hij voorzitter van de European Broadcasting Union Music Group, die
gemeenschappelijke muziekproducties tussen radiozenders
stimuleert. Momenteel is Graham Dixon producer voor BBC
Radio 3, met name voor de oudemuziekuitzendingen. Tevens
is hij verantwoordelijk voor de internationale relaties van de
BBC Radio.

Dobrzariski, Tomasz
concert 10
Tomasz Dobrzaóski studeerde als klarinettist af aan het conservatorium van Wroclaw. Daarna ging hij blokfluit studeren bij Gabriel
Garrido in Genève en bij Michel Piguet aan de Schola Cantorum
Basiliensis, waar hij zich eveneens verdiepte in historische klarinetten bij Pierre André Taillard. Tomasz Dobrzafiski richtte in 2000
het vocaal ensemble Ars Cantus op. Momenteel leidt hij een blokfluitklas en de oudemuziekafdeling van het conservatorium van
Wroclaw. Hiernaast is hij ook betrokken bij de reconstructies van
historische instrumenten. In 2003 werd hij in Polen genomineerd
voor het prestigieuze 'Polityka-paspoort' voor zijn verwezenlijkingen op het gebied van de historische uitvoeringspraktijk.

Elpers, Noëlla
concert 14
Auteur Noëlla Elpers legde zich na een semi-autobiografische
roman in 1988 voornamelijk toe op jeugdliteratuur. Naast het
schrijven werkt ze deeltijds in een bibliotheek. In 1994 richtte
zij met haar echtgenoot, de dichter Peter Holvoet-Hanssen,
Het Kapersnest op. Hiermee willen ze bij jongeren de liefde
voor literatuur, poëzie en (kunst)geschiedenis aanwakkeren. Bravoure en verbeeldingskracht zetten ze daarbij in als
geheime wapens. Noëlla Elpers' jongste boek Dolores, over
een dwergnar aan het hof van Johanna de Waanzinnige, veroverde harten en prijzen: het boek won de Thea Beckmanprijs

concerten 1, 12
Het Gesualdo Consort Amsterdam werd in de jaren tachtig van
de vorige eeuw opgericht door Harry van der Kamp. Het totale
madrigaaloeuvre van de 16de en 17de eeuw behoort tot het
repertoire van het ensemble, maar ook de overige genres, zoals
motetten, missen en cantates, krijgen ruimschoots aandacht.
Toch beperkt het repertoire zich niet tot renaissance- of barokmuziek: waar mogelijk verbanden worden gelegd met muziek
van latere eeuwen, zoals in combinaties Gesualdo/Stravinsky,
Monteverdi/Hindemith, enzovoort. Ook hebben diverse componisten werken aan het Gesualdo Consort Amsterdam opgedragen. Het ensemble trad op in grote delen van Europa. De
discografie van het ensemble omvat meerdere bijzondere
opnamen, waaronder de complete lamentaties en responsoriën
van de Romeinse componist Emilio de' Cavalieri en nooit eerder
opgenomen werk van Carl Philipp Emanuel Bach. De opname
van de eerste drie madrigaalboeken van Carlo Gesualdo werd
door het tijdschrift Gramophone uitgeroepen tot een mijlpaal in
de Gesualdo-discografie. De jongste opname van het Gesualdo
Consort Amsterdam bevat onder meer het derde madrigaalboek van de Napolitaan Scipione Lacorcia in de serie Teatro
di Madrigali onder de titel Musica Vulcanica. Deze historische
opname ontving in de hele wereld de hoogste lof. Momenteel
neemt het Gesualdo Consort Amsterdam als eerste alle vocale
werken van Jan Pieterszoon Sweelinck op in een solistische
bezetting, zoals oorspronkelijk door Sweelinck bedoeld.

Heinavanker
concert 18
Het vocaal ensemble Heinavanker uit Estland legt zich toe op
de uitvoering van vroege, religieuze muziek. Het noemde zich
naar het beroemde altaardrieluik van Jeroen Bosch: De hooiwagen. Het allegorische schilderij verbeeldt een grote hooiwagen omgeven door een wereld van angst, ruzie en gulzigheid.
Bovenop de hooiwagen weerklinkt echter de prachtigste muziek.

Huelgas Ensemble
concert 21
Het Huelgas Ensemble werd in 1970 opgericht door Paul Van
Nevel en 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 werken,
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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. De discografie van het
ensemble omvat verscheidene opnamen met muziek uit de
middeleeuwen en de renaissance. Deze opnamen sleepten
tal van prijzen in de wacht, waaronder de Nederlandse Edison
Award, de Choc de l'année van Le Monde de la Musique en
meerdere Caeciliaprijzen van de Belgische muziekpers.

Josquin Capella
concert 7
De Josquin Capella werd in 1994 gevormd door studenten
van de Schola Cantorum Basiliensis. Tegenwoordig bestaat
het ensemble uit zangers uit heel Europa. Sinds de oprichting
richt de groep zich op de uitvoering van meesterwerken uit de
14de- en 15de-eeuwse polyfonie. Het repertoire omvat missen
en motetten van componisten als Guillaume Dufay, Johannes
Ockeghem, Josquin Desprez en Nicolas Gombert, evenals de
rijke schat aan Italiaanse en Duitse madrigalen. De religieuze
muziek kan, volgens de Josquin Capella, het best begrepen
worden in haar originele liturgische context. In de concertprogramma's wordt daarom vaak getracht de geschiedkundige en
liturgische context te evoceren. Het ensemble nam al meerdere cd's op bij het label MDG. De opname met psalmmotetten van Thomas Stoltzer werd gelauwerd met een Diapason
d'or en een Choc de la musique.

Junghkiel, Konrad
concert 4
Konrad JungMnel dankt zijn reputatie als gevierd luitist aan zijn
buitengewone virtuositeit en perfecte beheersing van het luitrepertoire van de vroege renaissance tot het einde van de 18de
eeuw. Als solist en ensemblemuzikant trad hij op in heel Europa,
de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Amerika en Afrika. Hij werkte
samen met ensembles als Les Arts Florissants, La Petite Bande
en Musica Antigua Kaln. Hij richtte in 1987 het vocaal ensemble
Cantus Win op, waarmee hij wereldwijd talrijke successen
oogstte. Hij is steeds meer als dirigent betrokken bij opera-uitvoeringen en muziektheaterproducties, waaronder Francesco
Cavalli's La Calisto, Domenico Mazzocchi's La Catena d'Adone,
Claudia Monteverdi's L'Incoronazione di Poppea, Wolfgang
Amadeus Mozarts Cosi fan tutte en Lucio Silla, en recent nog
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Georg Friedrich HMdels Agrippina. Sinds 1994 doceert Konrad
Junghflnel aan het conservatorium van Keulen.

Kathedraalkoor Antwerpen
concert 15
In de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen wordt
sinds eeuwen gemusiceerd. Vanaf 1382 werden er zangers
opgeleid aan het Choraelhuys. In de geest van deze traditie
werd in 1927 het knapenkoor opgericht en in 1985 ontstond
de meisjescantorij zodat de kathedraal vandaag beschikt over
twee volwaardige jeugdkoren. Het Antwerps Kathedraalkoor
verzorgt haast elke week de liturgische diensten in de OnzeLieve-Vrouwekathedraal. Daarnaast hebben de zangers een
goed gevulde agenda met concerten in binnen- en buitenland,
en een jaarlijkse buitenlandse concertreis. Het repertoire van
het Antwerps Kathedraalkoor is zeer uitgebreid maar uitsluitend religieus. Een van de kerntaken van het koor is bovendien
het instuderen, uitvoeren en promoten van religieuze muziek
van hedendaagse Vlaamse componisten.

Lesne, Brigitte
concert 16
Brigitte Lesne is, door haar concerten, cd-opnamen en het
repertoire dat ze onderzoekt en vertolkt, vandaag het boegbeeld, de ware incarnatie van de middeleeuwse zang voor en
door vrouwen. Ze verenigt kunst met kennis: ze wendt haar
uitgebreide stilistische kennis van de oudste vocale repertoires
en de gregoriaanse neumennotatie aan om in al haar oorspronkelijke kracht en subtiele bekoring de eenstemmige en polyfone
middeleeuwse muziek te doen herleven. Brigitte Lesne leidt
enerzijds het a capella vrouwenensemble Discantus, waarmee
ze zich voornamelijk richt op de oudste vocale religieuze muziek,
anderzijds leidt ze samen met fluitist Pierre Hamon het vocaal
en instrumentaal ensemble Alla francesca dat het profane
repertoire tot de 15de eeuw vertolkt. In dit ensemble speelt ze
ook harp en percussie. De cd-opnamen van zowel Discantus als
Alla francesca - van beide ensembles verschenen ondertussen
een tiental cd's - evenals haar solo-cd Ave Eva konden op veel
bijval rekenen van de internationale pers. Brigitte Lesne geeft
haar kennis en ervaring door in masterclasses en praktijkateliers
in het Centre de Musique Médiévale de Paris.

Lindberg, Jakob
concert 13
De Zweed Jakob Lindberg studeerde luit aan het Royal College
of Music in Londen bij Diana Poulton. Hij behoort ongetwijfeld
tot de beste luitspelers van het moment. Hij was de eerste om
het volledige oeuvre voor luit van John Dowland op te nemen
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en zijn Bach-opnamen zijn nog steeds referentiewerken. Naast
luit bespeelt Jakob Lindberg ook theorbe en aartsluit. Hij
bracht de Schotse luit opnieuw onder de aandacht en liet het
publiek kennismaken met het Italiaanse repertoire voor chitarrone. Als ensemblemuzikant speelde hij samen met onder
andere 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 geeft recitals met Emma Kirby, Ann Sofie von Otter,
Nigel Rogers en lan Partridge. Als solist trad hij op in Europa,
Japan, Rusland, de Verenigde Staten, Korea, Mexico, Canada,
Australië en China. Jakob Lindberg volgde in 1979 zelf Diana
Poulton op als docent aan het Royal College of Music. Tijdens
het concert in Antwerpen bespeelt Jakob Lindberg een luit van
bouwer Sixtus Rauwolf uit ca. 1590. Het is een van de oudste
overgeleverde, nog bespeelbare luiten.

Livijanié, Katarina
concert 16
Zangeres en musicologe Katarina Livljanie is een van de
belangrijkste specialisten op het gebied van het gregoriaans
en de uitvoering van liturgische muziek uit de middeleeuwen.
Na haar studies aan het nationaal conservatorium in Zagreb,
Kroatië, vestigde ze zich in Frankrijk, waar ze haar zangstudie
voortzette en zich als musicologe toelegde op het bestuderen
van de middeleeuwse muziek. Met haar ensemble Dialogos
concentreert ze zich op middeleeuwse liturgische zang, voornamelijk uit het Middellandse Zeegebied. Ze nam verschillende cd's op en toerde uitgebreid in Europa en de Verenigde
Staten. Ook zong Katarina Livljanie op internationale festivals
met de ensembles Sequentia en Alla francesca. Ze doceert
middeleeuwse muziekinterpretatie aan de Sorbonne in Parijs
en uitvoeringspraktijk van het gregoriaans aan de universiteit
van het Ierse Limerick. Ze wordt geregeld uitgenodigd voor
masterclasses over middeleeuwse zang aan Amerikaanse
en Canadese universiteiten. In 2007 was ze samen met
Benjamin Bagby gastprofessor aan het Wellesley College in
de Verenigde Staten.

Los, Magdalena
concert 16
De Poolse musicologe en journaliste Magdalena Los studeerde
viool aan de Karol Szymanowski-muziekhogeschool en vervolgens musicologie aan de Stefan Wyszynski-universiteit in
Warschau. In 1992 begon ze te werken voor de Poolse radio. In
2007 werd ze er hoofd van de muziekafdeling van Radio 2. Ze
is ongetwijfeld een van de meest herkenbare stemmen van de
Poolse nationale radiozender, omdat ze live verslag uitbracht
van alle belangrijke nationale en internationale gebeurtenis-

sen. Het bekendste en meest populaire radioprogramma was
een reeks, die maar liefst tien jaar liep, over oude en nieuwe
avant-gardemuziek, waarin ze verbanden legde tussen oude
muziek en hedendaagse composities. Een ander programma
was Old times, new times, waarin ze de geschiedenis van
de oudemuziekbeweging in de 20ste en 21ste eeuw onder
de loep nam. Naast haar radiowerk is ze als journaliste ook
betrokken bij het oudemuziektijdschrift Canor en TVP Kultura,
het cultuurkanaal van de Poolse televisie.

Red Rose Foor
concert 16
Red Rose Four is een jong Nederlands blokfluitkwintet, dat
bestaat uit Nynke Algra, Janneke Maart, Nienke van der
Meulen, Ester van der Veen en Tamara Weessies. Na een
zomercursus werd het ensemble in 2003 opgericht als kwartet,
vandaar de naam Red Rose Four. In 2007 werd het uitgebreid
tot kwintet en speelt het een twintigtal concerten per jaar in
Nederland. De muzikanten genoten hun opleiding aan de conservatoria van Amsterdam, Berlijn, Bern, Den Haag, Enschede
en Utrecht. Als ensemble werden ze gecoacht door Bert
Honig, Saskia Coolen en Daniël Br8ggen. Sinds 2008 werkt
het ensemble geregeld samen met sopraan Kitty de Geus, die
momenteel haar masteropleiding voltooit bij Henny Diemer
aan het Utrechtse conservatorium. De verschillende achtergronden van de zes musici maken deze samenwerking tot een
constante bron van inspiratie.

RinascitaConsort
concert 16
Het RinascitaConsort werd in 2007 opgericht door Kerstin
Reinboth en Wiebke Floterberg na een samenwerking tijdens
een project aan het conservatorium van Leipzig. Door hun
passie voor consortmuziek en de wens te experimenteren
met technieken en instrumenten willen ze een hoger niveau
van uitvoeringspraktijk bereiken. Ze kwamen in contact met
de jonge generatie instrumentenbouwers en spelen daardoor op (kopieën van) zeldzame historische instrumenten. Het
RinascitaConsort haalt meerdere inspiratiebronnen aan: hun
docent Maurice van Lieshaut, bezoeken aan instrumentensymposia en het improviseren op oude muziek. Het ensemble werkt ook samen met gespecialiseerde zangers als Anja
Lipfert en Christine Mothes.

Silva de Sirenas
concert 16
Het duo van sopraan Cristina Bayón en luitiste Maria Luz
Martínez werd tijdens hun muziekopleiding in Trossingen als
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vast ensemble gecoacht door Rolf Lislevand. Het noemde zich
naar het gelijknamige boek van Entique de Valderrábano uit
1547. Een van de belangrijkste passages uit het boek luidt:
"Geen wezen is zo volmaakt als de mens, geen instrument is
zo volmaakt als de vihuela." De musici van het duo specialiseerden zich in de uitvoering van 16de- en 17de-eeuwse
muziek. Ze werkten ook samen met andere ensembles als
het kamerkoor Juan Navarro Hispalensis, het Coro Barroco
de Andalucía en het Orquesta Barroca de Sevilla. Silva de
Sirenas trad als duo eerder op in Spanje, Zwitserland, Italië en
Duitsland.

Snellings, Dirk
concert 17
Dirk Snellings is naast de medestichter en de artistieke leider
ook de bas van het kernkwartet van de Capilla Flamenca. Hij
is musicoloog en behaalde zijn eerste prijs zang aan het conservatorium van Antwerpen. Zijn repertoire strekt zich uit van
de renaissance tot de hedendaagse muziek, met de nadruk
op de polyfonie en de barok. Juist in dit spanningsveld tussen
oud en nieuw vindt hij een grote uitdaging om te zoeken naar
het specifieke stemgebruik dat hoort bij iedere stijlperiode,
om zo elk genre in de ideale omstandigheden te vertolken. Dit
onderzoek naar oude en verloren gewaande zangtechnieken
bracht hem dichter bij de wortels van de oude vocale kunst.
Als solist kan hij reeds terugblikken op een drukke uitvoeringspraktijk, zoals blijkt uit de vele radio-, tv- en cd-opnamen in
binnen- en buitenland. Zo werkte hij onder meer samen met H
Fondamento, La Petite Bande, Le Parlement de Musique en Ex
Tempore. Momenteel doceert hij zang en geschiedenis van de
oude muziek aan het Lemmensinstituut in Leuven.

Stimmwerck
concert 11
Stimmwerck werd in 2001 in Winchen opgericht. Het vocaal
kwartet vertrekt van muziekwetenschappelijk archiefonderzoek
naar repertoire uit de renaissance, veelal van componisten uit
het Duitstalige gebied. Stimmwercks cd-opname met composities van Heinrich Finck werd in het muziektijdschrift Goldberg
met vijf sterren onderscheiden. Volgende opnamen concentreerden zich op muziek van respectievelijk Adam von Fulda en
Orlandus Lassus. De meest recente cd van Stimmwerck belicht
laatmiddeleeuwse muziek uit de codex Sankt Emmeram uit
Regensburg. Ondertussen geeft het ensemble vele concerten
in Duitsland en erbuiten. Sinds 2005 organiseert Stimmwerck
in de buurt van Regensburg de zogenoemde 'Stimmwercktage'
waarbij ze uitgelezen renaissancewerken onder de aandacht
brengen in dialoog met de moderne technische mogelijkheden
van computers en projecties.
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Taes, Sofie
concertinleidingen, lezing
Sofje Taes studeerde filosofie en musicologie aan de
K.U.Leuven, waar zij in 2004 een licentiaatsdiploma in de
musicologie en in 2005 een masterdiploma in Medieval and
Renaissance Studies behaalde. Sinds 2004 werkt zij onder
de vleugels van de Alamire Foundation als wetenschappelijk
medewerker binnen de Onderzoekseenheid Musicologie van
de K.U.Leuven. Sinds januari 2006 is zij bijzonder wetenschappelijk medewerker van het project 'Het liedboek van Zeghere
van Male'. Daarnaast schrijft zij studiedossiers, programmaadviezen, programmateksten en concertinleidingen voor diverse
afdelingen van het Festival van Vlaanderen en AMUZ, en werkt
zij aan de uitgave van de inventaris van de muziekcollectie van
de Brugse Sint-Salvatorskathedraal. Voor de gerenommeerde
muziekencyclopedie Die Musik in Geschichte und Gegenwart
schreef zij de artikels over Tielman en Jacob Susato.

Tamminga, Liuwe
concert 9
Liuwe Tamminga studeerde orgel aan het conservatorium
van Groningen bij Wim van Beek. Hierna verbleef hij drie
jaar in Parijs en studeerde bij André (soft en Jean Langlais.
In 1980 won hij het Nationaal Improvisatie Concours en in
1981 behaalde hij de Prix d'Excellence. Sindsdien woont hij in
Bologna waar hij, na de restauratie van de historische orgels in
de San Petroniobasiliek, tot organist werd benoemd. Zijn muzikale voorkeur gaat vooral uit naar de 16de- en 17de-eeuwse
Italiaanse orgelliteratuur. Sinds 1996 neemt hij cd's op voor het
label Accent, waarvan meerdere werden bekroond met internationale prijzen. Liuwe Tamminga speelt geregeld samen met het
Orkest van de 18de Eeuw en het Concerto Palatino. Hij gaf masterclasses aan de conservatoria van Parma, Krakow, Wroclaw,
Utrecht, Rotterdam, het New England Conservatory in Boston,
het Lemmensinstituut in Leuven en aan de Internationale
Zomeracademie in Haarlem. Zijn concertpraktijk strekt zich uit
over heel Europa, de Verenigde Staten en Japan.

Toet, Charles
concerten 1, 8, 12
Charles Toet studeerde aanvankelijk trombone aan het conservatorium van Den Haag. Al gauw specialiseerde hij zich
in oude muziek en historische trombones. Hij speelt zowel
17de-eeuws repertoire - meestal met het Concerto Palatino,
dat hij mee oprichtte - als klassiek en romantisch repertoire op
historische instrumenten, met onder meer La Petite Bande, het
Amsterdam Baroque Orchestra en het Orchestre des ChampsElysées. Hij trad uitgebreid op met het Concerto Palatino,
waarmee hij heel wat cd's opnam, maar was eveneens te
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horen met andere ensembles als Currende, The Taverner
Players of London, het Hilliard Ensemble, Hespèrion XXI. Hij
doceert historische trombone aan de conservatoria van Den
Haag en Trossingen en aan de Schola Cantorum Basiliensis.

Trionfo del Tempo, II
concert 19
Stefan De Witte, voormalig directeur van het Festival van
Vlaanderen-Brugge vroeg aan tenor Jan Van Elsacker om
een programma samen te stellen rond de figuur van Orfeo
voor de festivaleditie van 2007. Deze vraag was een mooie
gelegenheid om een intense samenwerking aan te gaan met
organist-klavecinist Bart Rodyns. Hieruit groeide II Trionfo
del Tempo, met als kernleden Jan Van Elsacker, Bart Fiodyns,
Maia Silberstein en Liesje Vanmassenhove. Afhankelijk van
het uitgevoerde repertoire wordt de groep uitgebreid met
gevestigde waarden als Doron David Sherwin, Simen Van
Mechelen, Pauline Van Laarhoven, Floris De Rycker, Griet
Cornelis en Michaele Riener. II Trionfo del Tempo wil zich in
eerste instantie profileren als een ensemble dat zich bezig
houdt met muziek waarin de tekst van primordiaal belang
is. Daarom focust het momenteel voornamelijk op vroege
Italiaanse barokmuziek.

zangstudie begon bij Max van Egmond en later bij Herman
Woltman, Alfred Deller en Pierre Bernac. Van 1974 tot 1994
was hij lid van het Nederlands Kamerkoor, waarvan hij van
1980 tot 1987 artistiek adviseur was. In 1984 stichtte hij
het Gesualdo Consort Amsterdam. Het ensemble was met
uitvoeringen van oude en nieuwe muziek te gast op tal van
Europese muziekfestivals. Harry van der Kamp is als docent
verbonden aan de Hochschule fër Kënste in Bremen en geeft
veelvuldig masterclasses in verschillende Europese landen.
Als bas-bariton, met een voorliefde voor oude muziek, trad
hij op met barokspecialisten als Nicolaus Harnoncourt,
John Eliot Gardiner, Gustav Leonhardt, Franz BrUggen, Ton
Koopman, William Christie, Sigiswald Kuijken, Jos van
Immerseel en Philippe Herreweghe en met ensembles als het
Hilliard Ensemble, Musica Antigua KOln, Les Arts Florissants,
Tragicomedia, La Petite Bande, The Orchestra of the Age of
Enlightenment, Tafelmusik en het Huelgas Ensemble. Als
operazanger zong hij in Europa en Amerika zo'n dertig rollen
in barokopera's van onder anderen Claudio Monteverdi,
Francesco Cavalli, Stefano Landi, Antonio Cesti, JeanPhilippe Rameau, Francesco Sacrati, Reinhard Keiser, Georg
Friedrich Hëndel en Wolfgang Amadeus Mozart. Ook was
hij te horen in recente opera's waaronder Réves d'un Marco
Polo van Claude Vivier en Alice in Wonderland van Alexander
Knaifel. Harry van der Kamp is te beluisteren op meer dan
honderd cd-opnamen.

Uvin, Koen
concert 16
Koen Uvin studeerde musicologie aan de Rijksuniversiteit
Gent. Na een tijd gedoceerd te hebben, onder meer aan de
Studio Herman Teirlinck, kwam hij bij de VRT terecht en stond
als producer in voor het Vlaams Radio Koor en de programma's
met oude muziek. Momenteel coördineert hij de muziekevenementen bij Klara en de Klara cd-reeks.

Van Damme, Simon
docent Polyfonie voor dummies
Simon Van Damme studeerde musicologie aan de K.U.Leuven
en de Sorbonne in Parijs. Momenteel werkt hij als aspirant van
het EW.0.-Vlaanderen aan een doctoraat over de polyfonie
van Adrian Willaert. Naast zijn onderzoek aan de K.U.Leuven
is hij ook muzikaal actief als koorzanger en -dirigent. Hij verzorgt geregeld programmateksten en inleidingen bij concerten,
evenals lezingen en workshops over oude muziek.

Van der Kamp, Harry
concerten 1, 12
De bas-bariton Harry van der Kamp studeerde aanvankelijk rechten en psychologie in Amsterdam voordat hij zijn

Van Elsacker, Jan
concert 19
Jan Van Elsacker deed zijn eerste zangervaringen op bij
het Kathedraalkoor Antwerpen onder leiding van Jan
Schrooten. Aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium
van Antwerpen studeerde hij zang en piano. Later volgde
hij les bij Dina Grossberger en Tom Sol en nam deel aan
masterclasses bij Noëlle Barker. Hij werd in 1996 laureaat
van het internationale solistenconcours Musica Antigua
Brugge. Jan Van Elsacker gaf concerten met onder andere
het Collegium Vocale Gent, La Petite Bande, de Nederlandse
Bachvereniging, Capella Musicae Graz, Currende, Ex
Tempore, het Ricercar Consort, La Fenice, het Collegium
Instrumentale Brugense, het Huelgas Ensemble, de Capilla
Flamenca, Zefiro Torna en L'Arpeggiata. Tijdens het Festival
Musica Antigua 2003 in Brugge was Jan Van Elsacker de
centrale figuur in de middagconcerten, waarin hij werken
bracht van Schumann, Haydn, Monteverdi en Schëtz. Hij gaf
ook een reeks liedrecitals met pianisten Claire Chevallier
en Jos van Immerseel. Op cd is Van Elsacker onder meer te
beluisteren in de Mariavespers van Monteverdi onder leiding van Florian Heyerick. Met Akadémia nam hij meerdere
SchUtz-cd's op.
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Van Nevel, Paul

Voyage en BLOCK

concert 21

concert 16

Paul Van Nevel richtte in 1970 het Huelgas Ensemble op.
Aanvankelijk bracht de groep veel hedendaagse muziek,
maar legde zich al gauw toe op muziek uit de middeleeuwen en de renaissance. Het accent ligt daarbij vooral op
de Vlaamse polyfonie en onbekende werken. Van Nevel
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
Barenreiter publiceerde hij verschillende transcripties van
renaissancemuziek. Ook schreef hij een aantal artikels en
boeken over muziek uit de middeleeuwen en de renaissance.
Als dirigent en artistiek leider van het Huelgas Ensemble
mocht Paul Van Nevel al een hele reeks prestigieuze prijzen
in ontvangst nemen.

In 2003 werd Voyage en BLOCK in Freiburg opgericht als zuiver
instrumentaal ensemble. Ondertussen werd de groep uitgebreid met tenor Joachim StreckfuR, de percussionisten Max
Riefer en Kevin Sims, en met luitist Erik Skanke Hooien. Het
ensemble speelt muziek uit de middeleeuwen, de renaissance
en de barok, zowel originele composities als eigen bewerkingen ervan voor de specifieke bezetting van het ensemble.
Voyage en BLOCK ontving in 2006 een prijs voor de uitvoering
van oude muziek van de Saarlandische Flundfunk en de FritzNeumeyer-Akademie. Het ensemble was te gast op het Oude
Muziek Festival in Utrecht in 2007, de Mainz Endenischer
Herbst, het Festival de Mësica Antiga in Barcelona in 2008, en
recent nog in Aleppo in Syrië. Het concert dat het ensemble
speelde tijdens de Mainz Landtag werd uitgezonden door de
Sëdwestrundfunk.

Van Opstal, Nicole
interview

Nicole Van Opstal studeerde musicologie en media- en informatiekunde aan de K.U.Leuven. Ze begon haar VAT-loopbaan
in 1988 bij Radio 1, waar ze onder meer meewerkte aan het
actualiteitsprogramma Voor de dag. In 1995 maakte ze haar
overstap naar Radio 3 en werd ze de vaste stem van de programma's oude muziek. Daarnaast was ze lerares muziekgeschiedenis en algemene muziekcultuur aan de Academie
voor Muziek en Woord in Willebroek. Ook bij Klara is de oude
muziek lange tijd haar vaste biotoop geweest met programma's als Polyfolie. Momenteel maakt ze het weekendprogramma Palladio en is ze een van de vaste stemmen van het
ochtendmagazine Klarawakker.

Van Steenberge, Sebastiaan
concert 15

Sebastiaan van Steenberge studeerde orgel en compositie
aan het Lemmensinstituut in Leuven. Sinds 2000 is hij kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen.
Deze taak combineert hij met zijn activiteiten als componist en
organist. Sinds 2007 is hij ook dirigent van het Filharmonisch
Koor van Antwerpen.
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Weser-Renaissance Bremen
concert 6

Weser-Renaissance Bremen is geregeld te gast op de belangrijkste oudemuziekfestivals van Europa. Steeds opnieuw verrast het ensemble met de ontdekking van muzikale schatten
uit de renaissance en vroege barokperiode. De bezetting van
Weser-Renaissance Bremen varieert afhankelijk van het uitgevoerde repertoire: naast uitstekende zangsolisten worden
ook gespecialiseerde instrumentalisten ingezet. Het doel is
het 16de- en 17de-eeuwse repertoire met musicologisch verantwoorde interpretaties weer tot leven te brengen. Naast
werken van Vlaamse, Engelse en Italiaanse componisten heeft
Weser-Renaissance Bremen een grote voorliefde voor muziek
uit Noord-Duitsland.

Zefiro Torna
concert 15

Het Vlaamse vocaal-instrumentaal ensemble Zefiro Torna
werd opgericht in 1996. Het bestaat uit musici die hun sporen
verdienden bij gezelschappen als het Huelgas Ensemble, het
Collegium Vocale Gent, de Capilla Flamenca en het Muziek
Lod. Het ensemble kiest voor historische instrumenten en een
historische benadering van de uitvoeringspraktijk - waarvoor
het zich laat bijstaan door musicologen - maar voegt er ook
eigen elementen aan toe. In hun programma's verwerken ze
literatuur, theater, dans, hedendaagse en etnische muziek.
Ze zijn nu eens thematisch dan weer sterk conceptueel of
experimenteel en getuigen steeds van een intense bezieling. Dit resulteerde in succesvolle concerttournees en de
aanwezigheid op internationaal gerenommeerde muziek- en
kunstenfestivals in binnen- en buitenland. Het ensemble
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bracht ondertussen vier cd's uit. De cd El No/de la Mare werd
in 2005 bekroond met de Klara Muziekprijs voor de beste
Vlaamse klassieke muziekproductie. De cd De Fragilitate
ontving in 2007 een prestigieuze Diapason dor. In januari
2006 kreeg Zefiro Torna de Tech-Art Prijs van de Vlaamse
Ingenieurskamer, die innoverende realisaties en ondernemerschap wil stimuleren.
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Agricola, Alexander (1445/6?-1506)
De tous bien plaine

concert 16

187

concert 13
concert 19
concert 15
concert 15
concert 2
concert 2
concert 19
concert 15
concert 13
concert 2
concert 18
concert 10
concert 13
concert 13
concert 13
concert 13
concert 13
concert 13
concert 13
concert 5
concert 19
concert 10
concert 15
concert 2
concert 13
concert 10
concert 2
concert 15
concert 14
concert 5
concert 13
concert 9
concert 9
concert 13
concert 2
concert 5
concert 2
concert 5
concert 10
concert 15
concert 15
concert 16
concert 15
concert 18
concert 18
concert 15

158
224
170
170
56
56
224
170
158
56
210
126
158
158
158
158
158
158
158
90
224
126
170
56
158
126

Anoniem
A Daunce
Adieu, amour, de vous suis las
Ad perennis vitae fontem
Aetas carmen melodiae
Agnus Dei
Al leluia. Assumpta est Maria
Amour vaut trop qui bien s'en sait défaire
Angelus emittitur
A Scotts tune
Assumpta est Maria in caelum (offertorium)
Au, kiitus olgu igavest
Ave mater o Maria
Balletto
Balletto de Fiorenza
Balletto di Pace
Balletto Polacco
Balletto Rutteno
Balletto Ungaro
Branies
Canto
Ces fácheux sots qui médisent d'aimer
Christicolis secunditas
Congaudeat turba fidelium
Congaudent angelorum (sequentia)
Corne yard
Cracovia civitas
Credo
Cum sit omnis caro foenum
De profundis
Dit le Bourgignon
Duda
Frysicum
Fuga (Canzon La Foresta)
Gagliarda
Gaudeamus omnes
Gaudeamus omnes Annae Matris
Gloria
Hoy comamos y bevamos
Hystorigraphi aciem mentis
In vernali tempore
lucundare iugiter
istanpitta: Ghaetta
Kaikki maailma riemuitkohon
Kas sureb nu i mu kóige armsam elu
Krdik tulge minu juurde nUUd
Kurja, paha syntinen
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56
170
164
90
158
120
120
158
56
90
56
90
126
170
170
187
170
210
210
170
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Kyrie
Lady Ann Gordon's Lilt
Lamento di Tristano
La Botta
La Spagna
Laudate Dominum
Loomine
Mars praecurrit
Ma tkan sind, et oled mind
Mu armas Jeesus, minu róóm
Mu mano tulge, latse
Mu sUda, arka Ules
Natse Jummal, siin ma rummal
Nigra sum sed formosa
Nobis est natus hodie
0 bone Jesu
0 Death, rock me asleep
Oh Aadam, sino essitus
Oh Jeesus, sinu valu
Oh Jumal, Looja, Paha Vaim
Optimam partem (communio)
0 Scholares discite
Pange lingua III
Paranymphus adiens
Parvulus nobis nascitur
Passemezo
Pavane Passamezzo
Personent hodie
Polnischer Tanz
Preambulum super F. N[icolaus] C[racoviensis]
Propignan de Melyor
Propter veritatem (graduale)
Rahva ónnistegija
Resonet in laudibus
Saltarello
Salveflos et decor
Save thronus trinitatis
Sanctus
Scholares convenite
Spagnoleta
Sum in aliena provincia
The Scottish Huntsup
Tiento
Tokkata C
Variaties op Windecken daer het bosch af drilt
Verbum caro factum est
Virginem mire pulchritudinis / Indescort
Welsch Tanz
Wol up ghesellen yst ander tyet IV notarum
Zacheus arboris

concert 2
concert 13
concert 16
concert 16
concert 20
concert 14
concert 18
concert 15
concert 18
concert 18
concert 18
concert 18
concert 18
concert 11
concert 15
concert 11
concert 16
concert 18
concert 18
concert 18
concert 2
concert 15
concert 20
concert 15
concert 15
concert 9
concert 14
concert 15
concert 9
concert 9
concert 5
concert 2
concert 18
concert 9
concert 16
concert 15
concert 10
concert 2
concert 15
concert 13
concert 15
concert 13
concert 5
concert 9
concert 9
concert 15
concert 10
concert 14
concert 9
concert 15

56
158
187
187
236
164
210
170
210
210
210
210
210
138
170
138
187
210
210
210
56
170
236
170
170
120
164
170
120
120
90
56
210
120
187
170
126
56
170
158
170
158
90
120
120
170
126
164
120
170
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Bakfark, Valentin (1526/30-1576)
Fantasia

concert 14

164

concert 13
concert 13
concert 13
concert 13
concert 13

158
158
158
158
158

concert 17

196

concert 17

196

concert 19
concert 19
concert 19
concert 19
concert 19
concert 19
concert 19
concert 19

224
224
224
224
224
224
224
224

concert 8
concert 8
concert 8
concert 8
concert 8

114
114
114
114
114

concert 1
concert 1

44
44

concert 4

80

concert 16

187

Ballard, Robert (ca. 1575-na 1649)
Ballet de M. Le Daufin
Courante
Courante de la Reyne
Courante 'La Princesse'
Entree de Luth

Bassano, Giovanni (1560/1-1617)
Frisque et gaillard

Bellère, Jean (1526-1595)
Alix avoit mal aux dens

Besard, Jean-Baptiste (ca. 1567-na 1616)
Adieu, bergère
Beaux yeux
Branies nouveaux
Je meurs de revoir ce bel wil
La voile la nacelle d'amour
Pavana Hispanica
Quelle divinité
Si c'est pour men pucel lage

Brade, William (1560-1630)
Canzon 16
Gagiarda 19
Gagliarda 27
Paduan 18
Paduana 26

Bbtner, Crato (1616-1679)
Ei du frommer und getreuer Knecht
Von Himmel hoch

Buxtehude, Dietrich (ca. 1637-1707)
Herzlich lieb hab ich Dich, o Herr, Bux. 41

Byrd, William (ca. 1540-1623)
Quis me statim
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Caroso, Fabritio (ca.1527/35-na 1605)
Cananos

concert 5

90

concert 12

146

concert 13

158

concert 9

120

concert 17

196

concert 17
concert 14, 17
concert 17
concert 17

196
164, 196
197
196

concert 12
concert 12
concert 12

146
146
146

concert 10
concert 10
concert 10

126
126
126

concert 17
concert 17
concert 17

197
196
196

concert 12

146

concert 5

90

Castro, Jean de (ca. 1540/5-ca. 1600)
Dum transisset Sabbatum

Cato, Diomedes (1560/5-na 1607)
Vier Galliarden

Cavazzoni, Girolamo (ca. 1525-na 1577)
Recicar bello (Canzon sopra 'II e bel e bon')

Certon, Pierre (?-1572)
Fini le bien

Clemens non Papa, Jacobus (ca. 1510/5-1555/6)
Frisgue et gaillard
Juvons beau jeu
Misericorde au martir amoureulx
Rossignolet

Cleve, Johannes de (1528/9-1582)
Mirabilia testimonia tua
Missa Dum transisset Sabbatum
Missa Tribulatio et angustia

Ciconia, Johannes (ca. 1370-1412)
Credo
Gloria
Regina gloriosa

Crecquillon, Thomas (ca. 1505/15-1557)
Adieu l'espoir ou mon ceur aspiroit
Alix avoit mal aux dens
Missa Doulce memoire

Dalla Casa, Girolamo (?-ca. 1601)
11 nest plaisir

Dalza, Juan Ambrosio (fl. 1508)
Calata a la Spagnola

271

Desprez, Josquin (ca. 1450/5-1521)
In te Domine speravi
La Spagna
Mille regretz

concert 5
concert 14
concert 17

90
164
197

concert 19

224

concert 13
concert 13
concert 13

158
158
158

concert 16
concert 8
concert 9
concert 13
concert 8,9
concert 16

187
114
120
158
114, 120
187

concert 6
concert 6
concert 6
concert 6
concert 6
concert 6
concert 6
concert 6
concert 6
concert 6
concert 6
concert 6
concert 6
concert 6
concert 6
concert 6
concert 6
concert 6

96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96

concert 16

187

Dietrich, Sixtus (ca. 1493-1548)
Elslin, liebes Elselin min

Dtugoraj, Wojciech (ca. 1557/8-na ca. 1619)
Fantasia
Finale
Villanella

Dowland, John (1563-1626)
Flow my tears
Galliard
Galliarda
Pavan in c
Pavan Lachrimae
Sir Henry Umpton's Funeral

Dulichius, Philipp (1562-1631)
Anni nostri sicut aranea
Beati qui habitant
Beatus homo
Benedic, anima mea
Cantate Domino
Christus humiliavit
Deus noster refugium
Dixit lesus discipulis suis
Ecce, quam bonum
Ecce quomodo moritur iustus
Gaudens gaudebo in Domino
In domo patris mei
lustorum animae
Lobet den Herren, alle Heiden
Lobet und preiset den Herren
Magister, licetne censum
Nolite sollociti esse
Quaerite primum

96
96
96

Ferrabosco 1, Alfonso (1542/3-1588)
Ut re mi fa sol la
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Finck, Heinrich (ca. 1444/5-1527)
Ach herzigs Herz
Communio: Ecce virgo
Egredientem
Introitus: Rorate caeli
Missa Ave praeclara
Missa dominicalis
Nigra sum sed formosa
0 sacrum misterium
Petre, amas me?
Sauff aus und machs fit lang
Tractus: Audi fi lia

concert 11
concert 11
concert 11
concert 11
concert 7
concert 11
concert 11
concert 11
concert 7
concert 14
concert 11

138
138
138
138
106
138
138
138
106
164
138

concert 1
concert 1
concert 1

44
44
44

concert 16

187

concert 16
concert 16
concert 16

188
188
188

concert 11

138

concert 4
concert 4

80
80

concert 14

164

concert 16

187

concert 17

197

Fbrster, Kaspar (1616-1673)
lesu, dulcis memoria
Sonata
Vanitas vanitatum

Fiorentino, Baccio (1474-1539)
De tous bien plaine

Fuenllana, Miguel de (fl. 1553 -78)
Con qué la lavaré
Endechas
No sé qué me bulle

Fulda, Adam von (ca. 1445-1505)
0 diva sollers / Ach Jupiter

Gabrieli, Andrea (1532/3? -1585)
Letare Jerusalem
Pater peccavi

Ghiselin, Johannes (fl. 1491-1507)
Vostre a Jamais

Ghizeghem, Hayne van (ca. 1445-ca. 1476/97)
De tous bien plaine

Gombert, Nicolas (ca. 1495-ca. 1560)
Mille regretz
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Gregoriaans
Dominus vobiscum (oratio)
Dominus vobiscum (postcommunio)
Dominus vobiscum (praefatio / sacramentum)
Gloria tibi, Domine (evangelium)
Lectio libri Sapientiae (lectio)
Pater noster
Subveniat Domino (secreta)
Veni, Creator Spiritus

concert 2
concert 2
concert 2
concert 2
concert 2
concert 2
concert 2
concert 18

56
56
56
56
56
56
56
210

concert 10

126

concert 5

90

concert 1
concert 1
concert 1

44
44
44

concert 5
concert 5
concert 5
concert 5

90
90
90
90

concert 14
concert 3

164
68

concert 16
concert 16
concert 16

187

concert 3
concert 3
concert 5

68
68
90

concert 1

44

Grossin, Etienne (fl. 1418-21)
Credo

Guerrero, Francisco (1528-1599)
Pange lingua

Hakenberger, Andreas (ca. 1574-1627)
Exsultate iusti
Hodie Simon Petrus
Vulnerasti cor meum

Hess, Paul (? -?) & Hess, Bartholomaeus (?-?)
Gagliarda
Pavana
Saltarello
Stadtpfeiffertanz

Hof haimer, Paul (1459-1537)
Taner nack
Zucht er und Lob

Holborne, Antony (ca.1545-1602)
As it fell on a holie eve
The Honie-suckle
The Night Watch

187
187

Isaac, Heinrich (ca. 1450/5-1517)
Der Hund
0 weiblich art
Palle palle

Jacobi, Daniel (fl. 1637 -1671)
Preise, Jerusalem, den Herren
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Janequin, Clément (ca. 1485-na 1558)
La guerre (prima pars)
Calouette

concert 9
concert 9

120
120

concert 16
concert 16
concert 16
concert 16

187
187
187
187

concert 3
concert 3
concert 3
concert 3

68
68
68
68

concert 19
concert 19

224
224

concert 20
concert 3
concert 3, 20
concert 20

236
68
68, 236
236

concert 3

68

concert 3
concert 3, 14, 20

68
68, 164, 236

concert 17
concert 17

196
196

concert 9
concert 9
concert 9

120
120
120

Jones, Robert (fl. 1597 -1615)
Fie fie
Love wing'd my hopes
Now what is love
0 how my thoughts do beate me!

Judenkbnig, Hans (ca. 1445/50-1526)
Ain niderlendisch runden dantz
Das erst Priamell
Flossina ain welscher dantz und nach tantz
Zucht er und Lob

Kindermann, Erasmus (1616-1655)
Ballet
Ballet (XXXII)

Kugelmann, Hans (ca. 1495-1542)
Dem ewigen Gatt
Den ewigen Gott sei Lob und Dank
In Lieb' und Freud'
Nun lob mein Seel, den Herren

Kugelmann, Melchior (fl. 16de eeuw)
Von anfang her, hat gottes ehr

Kugelmann, Paul (?-1580)
Ach frewlein zart van schOner art
Zu KOnigsperg in der werde Stadt

Lassus, Orlandus (1530/2-1594)
Bonjour men cceur
Dessus le marche d'Arras

Lbffelholtz, Christoph (fl. 1585)
Chi passa per questa strada
Der kleine Schlacht
Wir trincken Alle gehren
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Mangon, Reichardus (fl. 1599-1609)
Da ist die Stimme

concert 12

146

concert 5

90

concert 9

120

concert 16
concert 5
concert 5

188

concert 13

158

concert 16
concert 16
concert 16

188
188
188

concert 16
concert 16

188
188

concert 14
concert 14
concert 14

164
164
164

concert 14

164

concert 17

196

concert 10

126

Mantovano, Rossino (fl. 1505-1511)
Lirum Bilirum

Maschera, Fiorentio (ca. 1540-ca. 1584)
Fuga (Canzon 'La Foresta')

Milán, Luys (ca. 1500-na 1560)
Fantasia 11
Galliarda
Pavanne

90
90

Milano, Francesco da (1497-1543)
Fantasia

Mudarra, Alonso (ca. 1510-1580)
Beatus Ille
Claros y frescos nos
Exurge, quare obdormis, Domine

Narváez, Luys de (fl. 1526-49)
Canción del Emperador
Con qué la lavaré

Neusidler, Hans (1508/9-1563)
Mein Hertz alzeyt hat gross
Taner nack
Vostre a Jamais

Obrecht, Jacob (1457/8-1505)
Mein Hertz alzeyt hat gross

Ortiz, Diego (ca. 1510-ca. 1570)
Doulce memoire

Ostroroga, Mikotaj z (fl. voor 1440)
Pastor gregis egregius
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Othmayr, Caspar (1515-1553)
Ein beurisch tantz

concert 14

164

concert 4
concert 4
concert 4
concert 4

80
80
80
80

concert 2

56

concert 5

90

concert 12
concert 12

146
146

concert 17

196

concert 17
concert 17
concert 17
concert 17
concert 17

196
197
196
197
197

concert 12

146

concert 21
concert 21
concert 21
concert 21
concert 21
concert 21
concert 21
concert 21
concert 21
concert 21
concert 21

240
240
240
240

Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525/6-1594)
Caro mea
Ego som panis vivus
0 bone Jesu
Peccantem me quotidie

Paligon, Marcin (ca. 1560-ca. 1620)
Borate caeli (introitus)

Petrucci, Ottaviano dei (1466-1539)
Dit le Bourgignon

Peudargent, Martin (ca. 1525/30-na 1587)
Circumdederunt me
II nest plaisir

Pevernage, Andreas (1542/3-1591)
Bonjour mon cceur

Phalesius, Petrus (ca. 1505/10-1573/6)
Alix avoit mal aux dens
Mille regretz
Passamezzo
Pass'emezzo d'Italie
Wie zal me troetelen

Praetorius, Jacob (1586-1651)
(luis novus hic oritur / Forti animo esto

Praetorius, Michael (1571-1621)
Ach mein Herre, straf mich doch nicht
A solis ortus cardine
Christe der du bist Tag und Licht
Christus der ons selig macht
Der du bist drey
Laudate Dominum
Non komm der Heiden Heiland
Roer natus in Bethlehem
Wk Gott nicht mit uns diese Zeit
Wie lang willst du, o lieber Herr
Wir glkben all in einen Gott

240
240
240
240
240
240
240
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Radom, Nicolaus de (fl. eerste helft 15de eeuw)
Alleluia
Gloria
Magnificat
Zonder titel

concert 10
concert 10
concert 10
concert 10

126
126
126
126

concert 13

158

concert 17

196

concert 17
concert 17
concert 17
concert 17

196
197
196
197

Reymann, Matthias (ca. 1565-na 1625?)
Fantasia op 'Von Himmel hoch, da kom ich her'

Ripa, Albedo da (ca. 1500-1551)
Doulce memoire

Rivulo, Franziscus de (fl. 1560/66)
Aleine Gort in der Htihe sei Ehr
Gloria in exelsis Deo
Jubilate Deo
Vias tuas, Domine

Rognoni Taeggio, Francesco (2de helft 16de eeuw-in of na 1626)
Passaggi sopra Susanne un jour per il trombone alle bastarda

concert 12

146

concert 13

158

concert 19

224

concert 17

196

concert 9
concert 9

120
120

concert 9

120

concert 8
concert 8
concert 8

114
114
114

Romano, Laurenzino (fl. ca. 1570-1571)
Fantasia

Sampson (fl. ca. 1516)
Es sout ein meiskin halen wijn

Sandrin, Pierre (ca. 1490?-na 1560)
Doulce memoire

Scheidt, Samuel (1587-1654)
Bergamasca
Galliarda

Schildt, Melchior (1592/3-1667)
Paduana Lachrimae

Schop, Johann (?-1667)
Canzon
Canzon 19
Galliard 3

278

FES
TI
VAL
Galliard 15
Intrada 40
Paduana 2
Paduana 14
Pavan Lachrimae

concert 8
concert 8
concert 8
concert 8
concert 8

114
114
114
114
114

concert 9

120

concert 19
concert 3, 20
concert 11
concert 14
concert 3
concert 20
concert 19
concert 19
concert 20
concert 19
concert 11,19
concert 20
concert 19
concert 19
concert 11
concert 3
concert 20
concert 3
concert 3
concert 14
concert 19
concert 19
concert 3
concert 20
concert 3
concert 3
concert 20
concert 11
concert 19

224
68, 236
138
164
68
236
224
224
236
224
138, 224
236
224
224
138
68
236
68
68
164
224
224
68
236
68
68
236
138
224

concert 17
concert 13
concert 17

197
158
197

Selle, Thomas (1599-1663)
Nachtegaal

Senfl, Ludwig (ca. 1486-1542/3)
Ach Elslein, liebes Elselein mein
Albrecht mirs schwer und gros Leid
Da pacem
Das Gla0t zu Speyer
Den ewigen Gott
Es taget vor dem Walde
Es warb ein schriner J0ngling
Gottes Gewalt, Kraft und auch Macht
lch dank dir, lieber Herre
Ich klag mich sehr, ich armes Weib
lch stund an einem Morgen
Ich stund an einem Morgen / Fortuna
Ik seg adiu
Ik weet een vrouken amorues
In pace in idipsum
Kunnt'ich, schrins reines wertes Weib
Lamentatio
Mag ich Ungl0ck fit widerstahn
Mein'nfleiss und M0eh'
Mit Lust tritt ich an diesen Tanz
Rosina, wo was dein Gestalt
Sie ist, die sich hfflt gebOhrlich
Tandernac
Tandernac II
Ungnad' begehr' ich nit von ihr
Unglich Schmerz
Virgo prudentissima / Fortuna desperata
Vita in ligno moritur
Wohl kumbt der Mai (I & II)

Sermisy, Claudin de (ca. 1490-1562)
Dont vient cela belle
Languir me fais
Viens tost despiteux
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Siefert, Paul (1586-1666)
Can7on
Lobt den Herren inniglich

concert 1
concert 1

44
44

concert 8

114

concert 8
concert 8

114
114

concert 20
concert 7
concert 7
concert 20
concert 7
concert 20
concert 7
concert 7
concert 20

236
106
106
236
106
236

concert 1

44

concert 17

197

concert 12
concert 12
concert 12
concert 9

146
146
146
120

concert 8

114

concert 4
concert 4
concert 4

80
80
80

Sommer, Johann (?-1627)
Paduana 'Susanne un jour'

Steffens, Johann (ca. 1560-1616)
Galliard 18
Paduana 18

Stoltzer, Thomas (ca. 1480-1526)
Christ ist erstanden
Herr, wie lang willst du mein so gar vergessen (Psalm 13)
In Domino confido (Psalm 10)
In Gottes Namen fahren wir
admirabile commercium
Gott Vater, du hast Gewalt
Requiem aeternam
Super salutem et omnem pulchritudinem
Unser grosse SUnde und shwere Missetat

106
236

Strutz, Thomas (ca. 1621 -1678)
Da Jesus an dem Kreuze stund

Susato, Tielman (ca. 1510/5-1570 of later)
Peijnsen en trueren

Sweelinck, Jan Pieterszoon (1562-1621)
Mon Dieu
Susanne un jour
Sus, louez Dieu
Variaties op 'Windecken daer het bosch af drilt'

Theile, Johann (1646-1724)
Sonata

Tonsor, Michael (voor 1546-na 1606)
Elisabeth Zachariae
Tribularer, si nescirem
Videns Jacob
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Torre, Francisco de la (fl. 1483-1504)
Adoramoste Sen-or
Danza alta

concert 5
concert 5

90
90

concert 4
concert 4

80
80

concert 16
concert 16

187
187

concert 5

90

concert 16

188

concert 14

164

Tunder, Franz (1614-1667)
Ein feste Burg
Hosianna dem Sohne David

Tye, Christopher (ca. 1505-ca. 1573)
In Nomine XII 'Crye'
In Nomine XIII 'Trust'

Urreda, Juan de (fl. 1451-ca. 1482)
Tantum ergo

Valderrábano, Enriguez de (fl. ca.1547)
Soneto Lombardo

Verdelot, Philippe (ca. 1480/5-tussen 1530/2 en 1552)
Si bona suscepimus

Vredeman, Sebastian (ca. 1542-late 16de of vroege 17de eeuw)
Het was een aerdich vrouken
Ick sach vrou Venus burseken
Sloef sloef waer heb di gehweest

concert 17
concert 17
concert 17

196
196
196

concert 13
concert 13
concert 13
concert 13
concert 13
concert 13

158
158
158
158
158
158

concert 12
concert 1
concert 1
concert 1

146
44
44
44

concert 9

120

Waissel, Matthus (ca. 1535/40-1602)
El suo Saltarello
Fantasia
Gaillarda 'La rocha el fuso'
Languir me fais
Passemezo antico
Praeambulum

Wanning, Johannes (1537 -1603)
Cum venerit Paracletus
Emitte lucem tuam, seconda pars
Et introibo ad altare Dei, tertia pars
Judica me, Deus

Weckmann, Matthias (1616?-1674)
Lucidor einst krt der Schaf
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Sonata 2
Sonata 9

concert 8
concert 8

114
114

concert 1

44

concert 17
concert 16
concert 3
concert 16
concert 16
concert 5

196
188
68
188
188
90

concert 3

68

concert 10

126

concert 1

44

Werner, Christoph (1617/8-1650)
0 du allersussester

Willaert, Adrian (ca. 1490-1562)
Dessus le marche d'Arras
Domine
Forma decens mores / Alles in Ehren
Laura mia sacra
Recercar
Veccie letrose

Wolff, Martin (?-1502 of eerder)
Ach, Unfalls Neid

Zacara da Teramo, Antonio (ca. 1350/60-na 1413)
Gloria

Zangius, Nikolaus (ca. 1570-ca. 1618)
Deus misereatur
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réseau
euro éen de inusi ue ancienne

A

europea n ear y music
network

REMA the European Early Music Network (Réseau Européen de Musique Ancienne), is the
only Network in Europe exclusively dedicated to the promotion and spread of Early Music.
REMA has become the essential meeting place for those involved in programming, who are often
conscious of a certain professional isolation, taken up as they are by their work-load and the
intensity of their preoccupations. REMA can break through this relative isolation by enabling its
members to meet regularly, to exchange ideas and share projects, and to provide solutions to
problems we all face. Working to promote Early Music is a way of making the diversity of
European artistic traditions better known, and it is also a means of encouraging nnutual
understanding between our various countries. More than forty organisations covering twelve
countries have joined us..
REMA has three main areas of activity: communication, the building of relationships, and the
development of awareness.
Activities focused on members: communication.
the organisation of informal meetings and gatherings
the organisation of a Partnership Forum
the organisation of colloquia and workshops
the organisation of days on specific themes, or with reference to geographical area where
REMA is under-represented
the creation and development of communication tools: website (www.rema-eemn.net),
leaflet in five languages, members' directory.
Activities focused on performers and the wider public: education and awareness
. outreach from training workshops organised by members to performers and the public at large.
Meetings and interconnections between promoters and performers: the development of
relationships
the organisation of a biennial European Showcase (bringing performers and promoters
together) a project involving all countries represented within REMA
consideration of a database: in the longer term the possibility of setting up of a database
of those involved with Early Music in Europe.
MEMBERSHIP
All structures (opera houses, theatres, concert halls, other venues, festivals... ) with significant
programming of Early Music may join REMA — with the exception of groups and artists' agents.
Annual membership is currently 500 euros.
Requests for membership should be addressed to:
Marie Koefoed-Gouy
Administrator /Déléguée générale du REMA
00.33. (0)6 76 66 59 37
telephone:
e-mail: marie.gouy@rema-eemn.net
www.rema-eennn.net
website:
This request should comprise a formai letter of application together with a brief presentation of
your organisation and details of recent programmes. Membership applications are considered at
the quarterly Committee Meetings of REMA.
Headquarters : CCR d'Ambronay, BP 03, 01500 Ambronay, France
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PRAKTISCHE INFO
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Tickets & plaatsbespreking

ANTWERPEN OPEN TICKETING
Hoe reserveren?
telefonisch: +32 (0)3 229 18 80 (MA — VR: 1000— 13.00 uur & 14.00 — 17.00 uur)
e-mail: tickets@antwerpenopen.be
online: www.festival.be/antwerpen
kassa ter plaatse: één uur voor de aanvang van het concert
Bij alle avondconcerten om 20.00 uur zijn de plaatsen genummerd.
Transactiekosten (€2 per reservering) zijn niet inbegrepen in de ticketprijs

Abonnementen — Nieuwe formule!
Vanaf dit jaar kan u uw abonnement volledig zelf samenstellen! De nieuwe, flexibele formule werkt als volgt:
u koopt in een keer tickets voor een bepaald bedrag en geniet een korting. Indien uw subtotaal hoger is dan:
€90 krijgt u 5% korting
€180 krijgt u 10% korting
€270 krijgt u 15% korting
€360 krijgt u 20% korting
€450 krijgt u 25% korting.
Deze kortingen zijn enkel geldig voor Laus Polyphoniae 2008. Ze zijn ook van toepassing als u in familie-, groeps- of schoolverband
meerdere tickets aankoopt voor een of meerdere concerten.

GRATIS tijdens Laus Polyphoniae 2008
concertinleidingen, interview, lezing, publieke coachings IYAP en concert nr. 20.

0

KINDEREN TOEGELATEN

Het publiek van morgen is vandaag al welkom op Laus Polyphoniae. U wil uw (klein)kinderen meebrengen naar het festival? Dat mag! Heel wat concerten zullen hen kunnen bekoren. Welke voorstelling het meest in aanmerking komt, kan u wellicht beter inschatten. U kent uw kinderen het best,
nietwaar? Wij hebben alvast verhoogde kussens voor hen voorzien. Vraag ernaar!

KT betekent niet dat wij de zaal vullen met jonge concertbezoekertjes. U geniet van de muziek zoals u dat gewend bent tijdens Laus Polyphoniae.
Mocht u hierover vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren. Meer informatie vindt u op www.kinderentoegelaten.be. Op deze website
staan ook tips om uw kind voor te bereiden op een concertbezoek.

KT is een idee van De Dagen. i.s.m. AMUZ het Concertgebouw Brugge, deSingel, De Bijloke, Laus Polyphoniae & MA festival.
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Festival van Vlaanderen Samenwerkingsvereniging

FESTIVAL VAN VLAANDEREN SV
Vlasmarkt 4, 3700 Tongeren
teL +32 (0)12 23 57 19, fax. +32122641 26
coordinatieSV@festival.be
www.festival.be
Inlichtingen over de leden-festivals:

Festival van Vlaanderen-Antwerpen
Laus Polyphoniae
Everdijstraat 12, 2000 Antwerpen
Tel. +32 (0)3 202 46 69, fax. +32 (0)3 20 46 64
flanders.festival@stad.antwerpen.be
www.festival.be/antwerpen

Festival van Vlaanderen-Brugge
MAfesti val
't Zand 34, 8000 Brugge
tel. +32 (0)50 33 22 83, fax. +32 (0)50 34 52 04
info@MAfestival.be
www.festival.be/brugge

Festival van Vlaanderen-Brussel
Klara festival
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel
tel. +32 (0)2 548 9595, fax. +32 (0)2 548 95 90
info@festival.be
www.festival.be/klarafestival

Basilica Festival van Vlaanderen
Vlasmarkt 4, 3700 Tongeren
tel. +32 (0)12 23 57 19, fax. +32 (0)12 26 41 26
info@basilica.be
www.festival.be/limburg

Festival van Vlaanderen-Mechelen
Huis De Zalm, Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
tel. +32 (0)15 26 23 41, fax. +32 (0)15 26 23 43
mechelen@festival.be
www.festival.be/mechelen

Festival van Vlaanderen-Vlaams-Brabant
Novocento — Transit — Festivaltour Vlaams Brabant
Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
tel. +32 (0)16 20 05 40, fax. +32 (0)16 20 52 24
festival.vlaams.brabant@skynet.be
www.festival.be/vIaamsbrabant

Internationaal Festival van Vlaanderen Gent
Kasteel Borluut, Kleine Gentstraat 46, 9051 Gent
tel. +32 (0)9 243 9494, fax. +32 (0)9 243 94 90
info@festival.be
www.festival.be/gent
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Laus Polyphoniae 2009-2013
onder voorbehoud

22— 30 AUGUSTUS 2009
De Pauselijke Kapel

In residentie: De Solisten van het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herreweghe

21 — 29 AUGUSTUS 2010
Corpus Alamire

20— 28 AUGUSTUS 2011
De twee Siciliën

25 AUGUSTUS —2 SEPTEMBER 2012
Van Clemens non Papa tot Sweelinck (werktitel)

24 AUGUSTUS — 1 SEPTEMBER 2013
Orlandus Lassus (jubileumeditie 20 jaar Laus Polyphoniae)
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Lijst van adverteerders

Carpe Diem
Congrescentrum Elzenveld
Decom
Festival Oude Muziek Utrecht
Festival van Vlaanderen
Harmonia Mundi Franco
Mark Sound
REMA
Renault
Vooruitzicht
Zizo

135
65
123
155
15
29
38
283
93
backcover
183
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Stadsplan & adressen

1

Sint-Carolus Borromeuskerk
Hendrik Conscienceplein

2 Nottebohmzaal, Stadsbibliotheek
Hendrik Conscienceplein

3

Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45

4

AMUZ-Augustinus Muziekcentrum & Foyer AMUZ
Kammenstraat 81

5 De Roma
Turnhoutsebaan 286, Borgerhout

6

Stedelijke basisschool Musica
Lange Ridderstraat 48

7

Repetitielokaal Antwerps Kathedraalkoor
Heilige Geeststraat 21
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