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Woord vooraf

Ruim tien jaar geleden, op 19 april 1995, mocht ik als kersverse schepen voor
cultuur voor het eerst een persconferentie van het Festival van Vlaanderen-Antwerpen voorzitten. Toen al kon ik aankondigen dat onze grote ontdekkingstocht doorheen de Vlaamse polyfoMe nog vele jaren zou worden voortgezet. Het zijn tien boeiende jaren gebleken, waaraan ik veel
goede herinneringen heb overgehouden. Laus Polyphoniae, op het einde van de zomer, was telkens opnieuw een gebeuren waar ik naar uitkeek. Wegens mijn drukke agenda kon ik spijtig
genoeg nooit alle concerten bijwonen, maar toch heb ik een heleboel topconcerten kunnen meemaken. Ik denk bijvoorbeeld aan het verrassingsconcert van het Huelgas Ensemble in het SintFelixpakhuis, aan het openingsconcert van Mala Punica in 2000, aan de concerten van Jordi
Savall en zijn ensembles, aan de klavierhappening rond Jos Van Immerseel,
Zoals u weet heb ik enkele maanden geleden mijn politieke carrière vaarwel
gezegd en werd mijn taak overgenomen door mijn opvolger Philip Heylen. Dit betekent echter
niet dat ik Antwerpen nu de rug toekeer. Integendeel, ik heb me voorgenomen om deze zomer
- nu ik meer tijd heb - geen enkel concert van Laus Polyhoniae te missen.
De elfde editie van Laus Polyphoniae is immers gewijd aan de polyfonie uit
Italië, een land dat me, met zijn prachtige cultuur en natuur, nauw aan het hart ligt. Afgelopen
voorjaar bracht ik er nog een mooie tijd door. Terwijl ik door Toscane en Umbrië reed, luisterde ik in mijn auto naar het Ensemble Micrologus: een zeer geslaagde combinatie. Ik hoorde
deze groep enkele jaren geleden voor het eerst live, in Le Jeu de Robin et Marion van Adam de
la Halle, en ben ervan overtuigd dat Patriza Bovi en haar collega's nog véél in hun mars hebben. Zonder twijfel staat er ons weer een onvergetelijk festival te wachten...
Dat Laus Polyphoniae kan bogen op een internationale reputatie blijkt eens te
meer uit de rits coproducties: de Festa Fiorentina met Micrologus kan gerealiseerd worden
dankzij samenwerking met de festivals van Pigna, Bresice en Mezzo, en in 2005 staat nog een
Europese tournee op stapel met hetzelfde programma; de optredens van Accordone en
L'Arpeggiata kwamen tot stand in overleg met het Holland Festival Oude Muziek Utrecht; de
concerten van Paul O'Dette en het Huelgas Ensemble vinden ook plaats tijdens de Innsbrucker
Festwochen; en het programma van laReverdie staat eveneens op de affiche van het festival
Grandezze e Meraviglie van Modena.
Ik wil dan ook graag van de gelegenheid gebruik maken om de festivalploeg nog
heel veel succes toe te wensen, want zij realiseert niet alleen jaar na jaar met veel enthousiasme het Festival van Vlaanderen-Antwerpen, zij slaagt er ook al die tijd in om het renovatieproject Augustinus in goede banen te leiden. Het nieuwbouwgedeelte wordt deze zomer al
grotendeels in gebruik genomen en geeft onderdak aan de ticketverkoop, de inleidingen op de
avondconcerten en de fototentoonstelling rond tien jaar Laus Polyphoniae. Momenteel loopt
nog de laatste grote fase van de werken, bestaande uit de renovatie van het kerkinterieur en
de inplanting van de installaties voor verwarming en acclimatisatie. Tijdens de graafwerken
hebben de stadsarcheologen overigens in het schip van de kerk een aantal interessante crypten aangetroffen - dat heeft u waarschijnlijk wel in de kranten gelezen. Na het aanbrengen van
P.9

de leidingen is er een betonvloer aangebracht, waarop na het festival de oorspronkelijke marmeren vloer zal teruggelegd worden. En daarmee staat het nu vast dat in januari 2006
Augustinus eindelijk zijn deuren kan openen als een volwaardige concertzaal! Kortom,
Augustinus is een van de bijzondere cultuurprojecten in Antwerpen die ik ook de volgende
jaren graag blijf volgen. Ik ben dan ook zeer verheugd dat mijn opvolger dit project evenzeer
een warm hart toedraagt en een speciale inspanning wil doen om de nodige werkingsmiddelen voor deze nieuwe muziektempel vrij te maken.
Rest mij u enkel nog schitterende luisterervaringen te wensen. Ik ben er zeker
van dat de wereld van de Polifonia Italiana u een festival lang in haar ban zal houden.

Eric Antonis
Voorzitter van de vzw Festival van Vlaanderen-Antwerpen
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Woord vooraf

Het is voor mij een hele eer om u als nieuwe schepen voor cultuur, bibliotheken
en monumentenzorg te mogen verwelkomen op de elfde editie van Laus Polyphoniae. Ik stel
met genoegen vast dat dit festival een gevarieerd programma brengt met grote namen uit de
nationale en internationale muziekwereld: het Huelgas Ensemble, het Ensemble Micrologus,
Hespèrion )03 en vele anderen.
Het is vooral bewonderenswaardig dat het gerenommeerde Festival van
Vlaanderen-Antwerpen de uitdaging aangaat om mee te werken aan cultuurverbreding zonder
aan de kwaliteit te raken, bijvoorbeeld door zowel het openings- als het slotconcert in De Roma
te programmeren. Het gaat om twee scenische producties, de Festa Fiorentina door het
'ensemble in residence' Micrologus en de Rappresentatione di Anima, et di Corpo van Emilio
de'Cavalieri door L'Arpeggiata, die beide in deze zaal goed tot hun recht zullen komen. Op deze
manier krijgen ook mensen vanuit de wijk of daarbuiten, die Laus Polyphoniae nog nooit
bezochten, de kans zich onder te dompelen in dit soort van fascinerende muziek. Ik ben er dan
ook van overtuigd dat het initiatief een verrijking vormt voor het festival en de stad.
Laus Polyphoniae, dat ieder jaar opnieuw de schijnwerpers richt op de 'ernstige' polyfone muziek, komt ook op andere terreinen verrassend uit de hoek. Zo is er de voorstelling voor en door jongeren, Don Dijstuk van La Mancha, die tweemaal wordt uitgevoerd in
HetPaleis. En verder omvat het programma dit jaar ook twee concerten met traditionele
muziek uit Corsica en Sardinië die ongetwijfeld zullen uitmonden in sfeervolle nocturnes in de
kapel van het Elzenveld.
Zoals u zal merken tijdens de avondconcerten van Laus Polyphoniae in de 17deeeuwse Augustinuskerk, zijn er reeds tal van ingrepen gebeurd om het meesterwerk van architect Wenzel Coberger (ca. 1561-1634) om te bouwen tot een volwaardige concertzaal Deze
ingrepen hebben tot gevolg dat het kerkinterieur momenteel iets minder fraai oogt, maar het
resultaat zal er mogen zijn. Antwerpen beschikt immers al over een zeer degelijke concertinfrastructuur, met name in de Koningin Elizabethzaal en deSingel, maar naast deze twee
mastodonten is er duidelijk nood aan een middelgrote zaal waarin op een intiemere schaal
gemusiceerd kan worden. Dat deze nieuwe concertzaal in een prachtig monument wordt
ondergebracht, is werkelijk een unicum. Ik neem dan ook graag de fakkel van mijn voorganger Eric Antonis over om dit initiatief alle kansen te geven, want ik ben er van overtuigd dat
Augustinus, met zijn ruim publiek en gedifferentieerde aanpak, snel een belangrijke rol zal
gaan spelen in het Vlaamse culturele leven en een begerenswaardige uitstraling zal verwerven
op regionaal, landelijk en internationaal niveau.
Tot slot wens ik u veel luistergenot toe. Het wordt ongetwijfeld een fascinerende reis doorheen de Italiaanse polyfonie. Ik kijk er alvast naar uit.

Philip Heylen
Schepen voor cultuur, bibliotheken en monumentenzorg
p. 11
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Een jong, verzorgd en enthousiast team van médewerkers maakt van uw feest een belevenis van hogere orde.

CARPE DiEmN\
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Tel.: 012-23.53.65 - Fax: 012-23.10.94
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Algemene artikels
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Raphael, Portret van Baidassare Catiglione
(Parijs, Musée du Louvre)

Italiaanse polyfonie van Landini tot Cavalieri
(ca.1350-1600)
Polyfonie en Renaissance in Italië
Het thema van Laus Polyphoniae is dit jaar uitzonderlijk gevarieerd en breed
uitgespreid in de tijd. Hoewel het concertaanbod beperkt blijft tot genres die hoofdzakelijk
polyfone compositietechnieken hanteren en afkomstig zijn van het Italiaanse schiereiland van Italië was toen uiteraard nog lang geen sprake -, reizen we met de tij dsmachine van de
late Middeleeuwen doorheen de hele zogenaamde Renaissance tot in de vroegbarok. In deze
twee en een halve eeuw durende periode heeft de hele wereld enorme politieke, religieuze,
sociale en culturele veranderingen doorgemaakt: de Honderdjarige Oorlog (1339-1453) en het
Groot Westers Schisma (1378-1417), de opkomst van het humanisme en de val van het OostRomeinse Rijk in 1453, de ontwikkeling van de boekdrukkunst, de eenmaking van Spanje en
het uiteenvallen van zijn joods-islamitisch-christelijke cultuur door het verjagen van joden in
1492 en moslims in 1501. Of denk maar aan grote omwentelingen als de ontdekkingsreizen
naar Amerika en Oceanië, de organisatie van het wereldrijk van Keizer Karel V en de
Reformatie met daaropvolgend de Contrareformatie. Het is uiteraard onmogelijk om hier alle
aspecten van deze boeiende periode te belichten. Ik zal me na enkele inleidende beschouwingen omtrent muziek in de Italiaanse Renaissance dan ook beperken tot een korte bespreking
van een aantal elementen die vooral voor de Italiaanse staten belangrijk waren en die rechtstreeks betrekking hebben op de muziek die in de concerten en workshops gebracht zal worden. Voor een meer gedetailleerde bespreking van elk concertprogramma, verwijs ik graag naar
de toelichtingen verderop in dit programmaboek.
Hoewel de meeste historici het er vandaag over eens zijn dat 'vooruitgang' een
concept is uit de 18de-eeuwse verlichting en weinig van toepassing is in de kunsten, vinden
we in de vroege Renaissance toch een aantal (proto-) humanistische muziektheoretici die van
een soort progressie spraken, waarbij de perfectie, mits veel studie en arbeid, bereikt kon worden. In zijn traktaat Musica uit circa 1355 beweerde de Nederlandse priester en docent aan de
Parijse Universiteit, Johannes Boen, dat afhankelijk van tijd en plaats, veel nieuwe en nooit
eerder gehoorde zaken in de muziek aan bod zouden komen, zoals onder meer het gebruik van
nieuwe instrumenten en vocale technieken. Hij vergeleek dit met het feit dat er vóór
Pythagoras nog niet met de subtiliteit "van onze tijd" (namelijk het midden van de 14de eeuw)
werd gezongen en dat melodieën toen nog niet zo kundig versierd werden als bij de Engelsen,
Fransen en Italianen. In zekere zin voorspelde Boen hier wat later de 'ars subtilior' zou
genoemd worden. Iets meer dan honderd jaar later schreef bijvoorbeeld Johannes Tinctoris in
zijn Liber de arte contrapuncti uit 1477 dat de grote vooruitgangen die in de voorgaande veertig jaar geboekt waren door componisten als Dunstable, Dufay en Binchois, de muziek tot een
grotere esthetische volmaaktheid hadden gebracht en dat muziek "nu echt wel het beluisteren
waard is geworden"(!). Het is ook wel typisch dat deze 'ars perfecta' in de eerste plaats enkel
betrekking had op de polyfone muziek van componisten uit de Nederlanden, Frankrijk en
Engeland. Dit concept van perfectie in de kunst, en vooral in de muziek, hing samen met de
fascinatie voor een steeds groeiende complexiteit. Hierdoor werden bij de studie van de 'grote
componisten' uit de Renaissance in de eerste plaats de zogenaamde Vlaamse polyfonisten en
hun uitstraling in andere delen van Europa in de schijnwerpers gezet. Andere benaderingen
van compositie, die bijvoorbeeld minder de klemtoon op de complexiteit van de contrapuntische technieken legden, zijn zo vaak als minderwaardig beschouwd. Desalniettemin moet men
tegelijkertijd voor ogen houden dat deze hegemonie van de polyfonie, hoewel ze een typisch
Vlaams muzikaal fenomeen was, toch wel grotendeels in Italiaanse theoretische geschriften
werd gecodificeerd, zoals in de werken van Prosdocimo de Beldomandi, via Ramos de Pareja,
Gaffurio, Aron, Lanfranco, tot Zarlino, Artusi en Tigrini.
p. 17

Dé hoofdvraag voor de muziekhistoricus blijft evenwel wat nu precies
(Italiaanse) renaissancemuziek is. Musicoloog Claude Palisca stelt (vrij vertaald) het volgende:
"De muziek van de Italiaanse Renaissance kan niet adequaat in stilistische termen gekarakteriseerd worden. Renaissancemuziek is geen verzameling van compositietechnieken, maar
een complex geheel van sociale condities, intellectuele geestesgesteldheden, attitudes, aspiraties, uitvoeringspraktijken, systemen van artistiek patronaat, interculturele communicatie en
tal van andere ingrediënten, die samen een vruchtbare voedingsbodem vormen voor muzikale energie. Uiteindelijk worden veel van die impulsen vertaald in muzikale stijlen, maar dat
proces is zeer geleidelijk". Men kon in de periode van het humanisme ook moeilijk teruggrijpen naar de tradities van de Griekse en Romeinse Oudheid - zoals dat wel voor schilders.
beeldhouwers en architecten mogelijk was - maar dat belette niet dat de heropleving van kennis en wetenschap uit de Oudheid een belangrijke stimulans vormde voor de ontwikkeling van
de muziek uit de 15de en 16de eeuw.
De impact van het humanisme was dus enorm. Muziek werd nu minder gezien
als een wiskundige wetenschap dan als een kunst, meer beschouwd als een praktijk dan als
een theorie. Samen met de erkenning van de kracht en de autoriteit van de klassieke retoriek,
vormt dit ongetwijfeld een van de meest diepgaande kenmerken van renaissancemuziek.
Bovendien ging hier een groeiende interesse mee gepaard voor de combinatie van en de interactie tussen muziek en poëzie, wat in de 16de eeuw vooral tot uiting kwam op twee gebieden:
enerzijds in het Italiaanse madrigaal en anderzijds in de aandacht voor tekstbegrip in de (religieuze) muziek van katholieken en protestanten. Misschien was precies dat soort hegemonie
van de tekst over de muziek wel een van de meest fundamentele invloeden van de klassieke
Oudheid in de Italiaanse renaissancemuziek. In ieder geval kwam er een volgende logische
stap in het muzikaal zetten van poëtische teksten, met de meer gedetailleerde expressie van
de verhaallijnen en de emoties uit de tekst. Dit leidde in de vroege 17de eeuw tot een eerste
hoogtepunt in de madrigalen en in de monodie van de `seconda pratica', die als hoofddoel had
de affecten van de luisteraars te bewegen.
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Een ander hoofdaspect van Italiaanse renaissancemuziek is het feit dat de
humanistische cultuur in de eerste plaats georiënteerd was op de bevoorrechte elite die de leidende ambten bekleedde: edelen, prelaten, geleerden, rijke bourgeois en andere kerkelijke,
militaire of civiele hoogwaardigheidsbekleders, van wie verwacht werd dat ze via een grondige
kennis van grammatica, retoriek en algemene cultuur efficiënt en verfijnd konden communiceren. Men denke hier bijvoorbeeld aan de belangrijke rol van het wijd verspreide boek 11 Libro
del Cortegiano van Baldassare Castiglione. Het doelpubliek van dit boek was in de eerste
plaats de hoveling zelf. De grote cultuurcentra waren toen inderdaad de hoven van de verschillende Italiaanse staten zoals Milaan en Lombardije (met de Visconti's en later de Sforza's),
de hertogdommen van Mantua (met de Gonzaga's), Ferrara en Modena (d'Este), de Repubblica
Serenissima di Venezia, de Genuese republiek, Parma (Farnese), het groothertogdom Toscane
(Medici), de Pauselijke Staten en het Aragonese Koninkrijk van Napels en Sicilië. Aan deze
hoven, waar de oorlogszucht van de prinsen, koningen en pausen vanaf de tweede helft van
de 15de eeuw stilaan begon te verminderen, werden niet alleen geleerden uit het voormalig
'Griekse' Oost-Romeinse Rijk en uit Noord-Europa aangetrokken, maar ook beeldende kunstenaars en dichters uit alle hoeken van Italië, evenals musici, die aan een van de vele kathedraalscholen van de Lage Landen hun opleiding hadden genoten. Een van de cultureel meest
vruchtbare hoven was ongetwijfeld het Mantuaanse hof van Francesco Gonzaga en - vooral van diens echtgenote Isabella d'Este. Verderop kom ik nog uitvoeriger terug op het belang van
deze musici van 'de andere kant van de Alpen' - de 'Oltremontani. - en van het hof van Isabella
d'Este. In ieder geval doet het nu niet ter zake of deze hoven of bestuurscentra monarchisch
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of oligargisch georganiseerd waren. Wat voor de enorme bloei van het kunstpatronaat belangrijk was, is het feit dat de kunsten als propaganda van politieke en culturele macht stilaan
van de Kerk naar de hoven begonnen te verglijden. Een dergelijk gebruik van de kunsten als
propagandamiddel kende een ongeëvenaard hoogtepunt onder de Medici in Florence, een
model dat de grote koninklijke hoven in Europa en, na de Contrareformatie, ook weer de Kerk
zOuden overnemen.
In mindere mate bepalend, maar toch niet te verwaarlozen binnen het algemeen
fenomeen van het kunstpatronaat in Italië, was de geleidelijke opkomst van een bourgeoisie
van rijke handelaars, bijvoorbeeld in Venetië en in Florence. Behalve het feit dat deze lui vaak
kunstwerken allerhande bestelden voor 'eigen gebruik', waren zij ook verantwoordelijk voor de
stichting van de vele literaire, wetenschappelijke en kunstacademies (zoals bijvoorbeeld de
Accademia Filarmonica in Verona) en broederschappen (bijvoorbeeld de Confraternitate die
zich in de Scuole Grandi in Venetië verenigden). De snelle ontwikkeling in het 16de-eeuwse
Italië van het madrigaal, van de luitmuziek en van de vocale of instrumentale muziek voor kleine ensembles, was zonder deze 'clubs' van gegoede burgers grotendeels ondenkbaar. Uiteraard
was verder de ontwikkeling van de muziekdrukkunst - in grote mate door Ottaviano dei
Petrucci uit Fossombrone rond 1500 in de hand gewerkt - in de verspreiding van dergelijke
repertoires een niet te verloochenen factor.
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Ten slotte was er de misschien wel meest drastische omwenteling uit de hele
Renaissance, namelijk de opkomst van het protestantisme met de godsdienstoorlogen als
gevolg en, voor Italië nog ingrijpender, de reactie hierop in het Concilie van Trente (15451563). Uit dat concilie kwam dan de hele contrareformatorische beweging voort, die niet alleen
een liturgische hervorming en reorganisatie van de katholieke kerk, nieuwe devotionele praktijken en religieuze ordes met zich meebracht, maar ook een blijvende invloed zou uitoefenen
in genres en stijlen van vooral religieuze polyfone muziek.

Het Groot Westers Schisma (1378-1417)

Met de toenemende politieke afhankelijkheid van de pausen op het einde van de
'Babylonische Gevangenschap' in Avignon (1309-1377) kwam de crisis van de kerk tot zijn
hoogtepunt in 1378, toen de Franse kardinalen als reactie tegen de verkiezing van de despotische Urbanus VI hun eigen tegenhanger, Clemens VII, op de pauselijke stoel in Avignon
plaatsten. Hoewel het bestaan van tegenpausen niets nieuws was in de Middeleeuwen, werd
het spektakel waarin twee zetelende pausen tegen elkaar rivaliseerden in een oorlog, als een
onaanvaardbaar schandaal ervaren. Tijdens het Concilie van Pisa in 1409 werd naast de toen
regerende Benedictus XIII in Avignon en Gregorius XII in Rome nog een derde paus, Alexander
V. in Pisa op de troon gezet. De crisis werd pas door het Concilie van Konstanz (1414-1418)
opgelost met de afzetting van Benedictus XIII en van Alexanders opvolger Johannes XXIII, én
met de troonafstand van Gregorius XII. De nieuw verkozen paus werd Martinus V, een
Romeinse aristocraat die de eensgezindheid tussen de grote politieke polen wist te handhaven.
Een dergelijke splitsing van Europa in twee elkaar uitsluitende invloedssferen, had als vanzelfsprekend gevolg dat diepgaande organisatorische hervormingen moesten worden doorgevoerd. Op een meer individualistisch, intellectueel en religieus niveau had het schisma ook
voldoende spirituele spanningen en sociale onrust teweeggebracht, ingrediënten die als precondities beschouwd kunnen worden voor humanistische en protestantse hervormingen.
Europa was zich bovendien net van de ellende van de Zwarte Dood (1347-1349) aan het herstellen en een nieuwe klasse prekapitalistische handelaars uit Italië en Vlaanderen had ervoor
gezorgd dat de economie weer snel aan het groeien was. Kortom - of zoals Reinhard Strohm
het in zijn boek The Rise of European Music (1380-1500) stelt - het schisma, de pest en de
nieuwe economie doorbraken het weefsel van de middeleeuwse maatschappij en legden de
basis voor zowel de bloei van nieuwe ideeën en heresieën, als voor individueel initiatief en collectieve deelname in de machtsstructuren.

p. 20

Vanuit cultureel en vooral muziekhistorisch standpunt zorgden al deze elementen ervoor dat muziek een veel meer actief politieke betekenis kreeg en dat musici zich bij de
ene of de andere politiek-religieuze fractie moesten aansluiten, al was het maar om een baan
in een van de vele kerkelijke muziekkapellen te verkrijgen. De veertig jaar lange crisis in de
kerk viel ongeveer samen in de muziek met de vooral ritmisch uitermate complexe polyfonie
van de ars subtilior (letterlijk: meer subtiele kunst) die aan de hoven van Zuid-Frankrijk
(inclusief Avignon), Aragon en Cyprus werd gecultiveerd. Deze zeer gemaniëreerde hoofse stijl,
die zowel elementen uit de Franse als uit de Italiaanse muziektradities vermengde, vindt men
in de composities van musici uit de generatie na Guillaume de Machaut, zoals Pierre de
Molins, Solage, Susay, maar ook in de vroege 15de eeuw bij Antonio Záchara da Teramo. Deze
laatste, afkomstig uit Abruzzo, was als zanger, kopiist en componist in dienst van de laatste
drie schismatische pausen van Rome, vooraleer hij naar het kamp van Johannes XXIII overliep. Zijn werken zijn grotendeels in drie manuscripten overgeleverd: de Bolognese codex 915,
de Mancini Codex en de meer bekende Squarcialupi Codex uit Firenze.

Dit laatste manuscript, dat aan de Florentijnse organist en componist Antonio
Squarcialupi behoorde, werd rond 1410-1415 gecompileerd en is een van de belangrijkste
bronnen voor de Italiaanse trecentomuziek (ca.1340-1415). Er zijn maar liefst 353 madrigalen, cacce, en ballate in samengebracht van Jacopo da Bologna, Gherardello da Firenze,
Francesco Landini, Záchara da Teramo en anderen. Composities uit de Squarcia/upi Codex
worden ondermeer door de ensembles Micrologus. Tetraktys en laReverdie vertolkt. Mala
Punica benadert daarentegen een andere cruciale bron van Italiaanse polyfonie (1380-1400)
en klaviermuziek (1410-1420), de Faertza Codex, en brengt een vergelijking tussen een van de
misordinaria en de versierde zettingen ervan voor klavier uit hetzelfde manuscript.

De Oltremontani in Italië
Rond 1420 was het afgelopen met de grote muzikale bloei van het Italiaanse trecento en de rijke, vreemde en bijna overdreven subtiele stijl van de ars subtilior, die Italianen
en vooral Fransen had aangetrokken aan het pauselijk hof van Avignon. De Duitstalige gebieden waren in die tijd, cultureel gezien, nog niet op de voorgrond getreden. Parijs, of Frankrijk
in zijn geheel, was waarschijnlijk door de Honderdjarige Oorlog zo verzwakt, dat het niet langer als culturele hoofdstad kon fungeren. Merkwaardig is echter dat de Italiaanse hoven, als
bakermat van het nieuwe humanisme en de renaissancecultuur, nu vooral musici uit het
Noorden begonnen aan te trekken. Aangezien ze 'van over de Alpen' kwamen, werden ze vaak
de `Oltremontani' genoemd. Opgeleid in de culturele broeikast van het Bourgondisch hertogdom, werden deze zangers en componisten zowel voor occasionele prestaties als voor vaste
banen naar Noord-Italië aangetrokken.
Een van de eerste Oltremontani was de Luikenaar Johannes Ciconia, die zich
na een verblijf in Avignon en in Rome, in Padua vestigde, nog vóór de stad in 1405 begon deel
uit te maken van de Venetiaanse Republiek. In de laatste twee decennia van de 14de eeuw was
de overheersende muzikale stijl die in misordinaria of ballate werd aangetroffen (bijvoorbeeld
in de werken van Bartolino da Padova) sterk door Franse muziek beïnvloed. In 1403 werd
Ciconia cantor aan de Paduaanse kathedraal. Hij behield deze positie tot aan zijn dood in
1412. Veel van zijn madrigalen alluderen op het dagelijkse en publieke leven in Padua en
Venetië.
Het voorbeeld van Ciconia werd spoedig door anderen gevolgd: Galeazzo Maria
Sforza, hertog van Milaan, had tegen 1474 een zeer voorname groep musici aan zijn hof
samengebracht. Componisten als Gaspar Van Weerbecke, Johannes Martini, Loyset Compère,
Alexander Agricola en zelfs de jonge Josquin Desprez, waren er af en toe werkzaam. Ercole
d'Este, hertog van Ferrara, kon tussen 1471 en 1505 rekenen op het vaste verblijf van
Johannes Martini en nodigde ook Jacob Obrecht, Josquin, Antoine Brumel, Collinet de
Larmoy en Johannes Ghiselin uit. Terwijl de laatste twee en ook Johannes Stokkem in Firenze
voor de Medici muziek componeerden, was Heinrich Isaac er de voornaamste componist in
residentie. Dufay werd er aangetrokken om een motet, het beroemde Nuper rosarum flores,
voor de inwijding in 1436 van de nieuwe domkoepel van Brunelleschi te componeren, en
Josquin en Van Weerbecke waren een tijdlang ook actief in de pauselijke kapel in Rome.
Hoewel vanaf het einde van de 15de eeuw dan weer vooraanstaande Italiaanse componisten
zoals Bartolomeo Tromboncino en Marchetto Cara in Noord-Italië, Coppini en Bartolomeo
degli Organi in Firenze opgang maakten, bleven de Oltremontani in Italië nog tot het einde van
de 16de eeuw heel belangrijke muzikale functies vervullen. Adriaan Willaert werd bijvoorbeeld
na verblijven in Bologna, Ferrara en Milaan, kapelmeester van de San Marco-basiliek in
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Venetië in 1528. Zijn leerling in deze stad, Cipriano de Rore, was later werkzaam in Ferrara
en in Parma. En Jacques Buus was de vaste organist in Venetië. Als componist van Karel V
vergezelde Nicolaas Gombert zijn werkgever naar Italië, toen deze op 24 februari 1530 tot keizer werd gekroond in de Bolognese San Petronio-basiliek: Gomberts Missa a Ia incoronación (of
Missa Sur tous regretz) werd wellicht voor deze gelegenheid gecomponeerd. Later in de 16de
eeuw was Giaches De Weit kapelmeester van de hertogen van Mantua en ook Lassus verbleef
lange tijd aan verscheidene Italiaanse hoven. De lijst kan zo nog bladzijdenlang verdergaan en
men kan de invloed van de Oltremontani op de Italiaanse muziek van de 15de en 16de eeuw
(inclusief de madrigalen) in geen geval onderschatten. Het is eigenlijk de synthese van de vooral noordelijke polyfone stijl, met de retorische en poëtische interesse, en de monodische genres van de Italianen, die de weg zou banen naar enerzijds de 'prima pratica' van Palestrina en
zijn tijdgenoten en anderzijds de `seconda pratica' van Monteverdi en zijn navolgers in de
barokperiode. In een paar gevallen ziet men zich ook de tegengestelde tendens voltrekken,
maar Italiaanse componisten - zoals bijvoorbeeld de Bassano's, de Lupo's of Alfonso
Ferrabosco en zijn nakomelingen, allen tewerkgesteld aan het Engelse hof - die in het buitenland actief waren, behoorden eerder tot de uitzondering dan tot de norm.

Muziek aan de Italiaanse hoven en kapellen.

Dat de grote en kleine Italiaanse hoven een cruciale rol speelden in de ontwikkeling van de muziek in de Renaissance, is nu ongetwijfeld duidelijk geworden. Aangezien
vooral Ferrara (onder de hertogen Leonello, Borso en Ercole I d'Este), Mantua (met de markiezen Gian Francesco, Ludovico en Federico I Gonzaga) en Milaan (onder de Viscontf s tot
1450 en daarna onder de Sforza's) tijdens de I 5de eeuw de meest aantrekkelijke hoven waren
voor actief muziekpatronaat, was de stijl er, vanwege de aanwezigheid van zoveel Oltremontani
en een Fransgeïnspireerde hofhouding, dus overwegend Frans. Men las er vooral Franse epische teksten, men bestelde er Vlaamse schilderkunst, Vlaamse polyfonie was de norm in religieuze muziek en Franse chansons domineerden duidelijk in de handschriftelijk overgeleverde verzamelingen met wereldlijke muziek. Dit neemt echter niet weg dat componisten van
zowel Italiaanse als van vreemde afkomst, polyfone zettingen van mis- en vesperordinaria en
-propria in 'traditionele' polyfonie bleven schrijven. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de prachtige
motetten van Costanzo Festa die in dit festival door Cantica Symphonia worden vertolkt.
Nieuw is dat vanaf het einde van de 15de eeuw in de manuscripten echter een toenemend aantal composities op Italiaanse teksten verschenen. Soms waren het door noorderlingen geschreven complexe polyfone composities op Italiaanse monodische liederen, en soms waren die
Italiaanse liederen gebaseerd op de oudere trecentovorm van de ballata, die met zijn AbbaAschema dicht aanleunde bij het Franse virelai. Een andere typisch Italiaanse polyfone vorm
was de 'strambotto', een poëtische tekst in ottava rima: namelijk een reeks achtlijnige coupletten met als rijmschema abababcc voor de Toscaanse strambotto of abababab voor de
Siciliaanse variant. Deze strambotto werd vaak gedeeltelijk geïmproviseerd voorgedragen door
beroemde vertellers die van hof tot hof rondtrokken. Deze dichters, zoals onder meer de
gebroeders Brandolini, Leonardo Giustiniani, Pietro Bono, Serafino dall'Aquila, of zelfs de filosoof Marsilio Ficino, zongen hun strambotti, terwijl ze zichzelf op een of ander snaarinstrument - lier, luit, harp of lira da braccio - begeleidden met eenvoudige akkoorden en aantrekkelijke fioriture of melodische versieringen. Sommige strambotti, ook wel 'rispetti' genoemd,
werden eveneens door de Oltremontani in een meer complexe contrapuntische textuur getoonzet. In het 15de-eeuwse Italië bestond dat soort elegante, improvisatorische muziek gewoon
naast de geleerde polyfonie van de traditie der Vlamingen
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Nochtans waren de drie misschien wel meest originele Italiaanse muzikale genres in de periode tussen ca.1490 en 1530 de Trottola' van de Noord-Italiaanse hoven (vooral
in het Mantua van Isabella d'Este), de 'canti carnascialeschr in Firenze en de Latijnse 'laude'.
Naast hun lange, geïmproviseerde strambotti, odes en 'capitolf , vertolkten de Italiaanse dichters vaak ook 'barzellette' (kluchten of humoristische gedichten). Dat waren lyrische strofische
teksten met refrein die, verwant met de oudere ballata, meestal drie- of vierstemmig werden
gezet, maar waarvan vaak slechts één stem werd gezongen, terwijl de andere instrumentaal
werden vertolkt, hetzij door een luit ('cantar al liuto') of vihuela ('cantar alla viola'), hetzij door
twee of drie instrumenten. Ook zuiver vocale a-capellavertolkingen waren niet ongewoon. Vaak
worden al deze subgenres onder de algemene categorie van de Trottola' (letterlijk 'klucht' of
'mop') samengebracht. Formeel gezien kunnen frottole bijgevolg een zeer gevarieerde structuur
aannemen, maar de meest typische frottola, de `barzelletta', bestaat meestal uit een vierregelige 'ripresa' (rijmschema abba of abab) en een stanza (met twee 'mutazioni' of 'piedi', en een
volta) van zes tot acht regels (met als rijmschema cdcdda of cdcddeea). Een belangrijk verschil
met de ballata is dat in plaats van de zeven- of elfiettergrepige regels in de barzelletta 'ottonarf of achtlettergrepige regels gehanteerd werden.
De twee belangrijkste frottola-componisten waren Bartolomeo Tromboncino en
Marco (of Marchetto) Cara, beiden afkomstig uit Verona, maar actief aan het Mantuaanse
Gonzaga-hof, dat meteen ook het voornaamste frottolacentrum werd, samen met de aan
Mantua verwante hoven van Ferrara en Urbino. Isabella (1474-1539), dochter van Ercole I
d'Este, hertog van Ferrara, en echtgenote (vanaf 1490) van Francesco Gonzaga, was ongetwijfeld een van de allerbelangrijkste kunstpromotoren van de Italiaanse Renaissance. Schilders
als Leonardo da Vinci, Mantegna en Titiaan, en woordkunstenaars als Castiglione en Ariosto,
waren vaste 'leden' van haar hofhouding. Zelf had ze muziek gestudeerd bij Johannes Martini
en hechtte ze zeer veel belang aan het patroneren van Italiaanse musici en componisten.
Recente studies hebben zelfs in haar hofhouding de oorsprong van de uitvoering van polyfone
muziek door ensembles van homogene instrumentenfamilies gevonden. Dankzij haar opvang
van uit Spanje gevluchte joodse musici met hun vihuelas de arco, zouden aan het Mantuaanse
hof misschien zelfs de eerste viool- en gambaconsorts zijn ontstaan. Haar hof werd dus spoedig een bakermat van de instrumentale muziek, waarin naast het vertolken van polyfone composities zoals motetten door bijvoorbeeld gambaconsorts, ook dansmuziek werd geïmproviseerd door de eerste vioolbendes. De gewoonte om religieuze of wereldlijke polyfone werken
instrumentaal uit te voeren, werd tijdens de 16de eeuw verder veralgemeend tot uitvoeringen
op klavierinstrumenten, op tokkelinstrumenten en door allerlei ensembles. Maar doordat
componisten nu ook originele composities gingen schrijven zoals ricercari, toccate, variaties
enzovoort, die bedoeld waren voor deze instrumenten(-combinaties), is het eigenlijk pas vanaf
de 16de eeuw dat men echt van een autonome instrumentale muziek kan spreken.
Kortom, Isabella's reusachtige passie voor cultuur en haar enorme drang om
kunstenaars te patroneren, gecombineerd met een brede artistieke en zelfs wetenschappelijke
interesse, maakten van haar hof, vooral na de dood van haar echtgenoot in 1519, een van de
belangrijkste centra voor de stimulatie van de Italiaanse kunst in brede zin.
Ook verwant aan de frottola is de Florentijnse canto carnascialesco. Dit lied is
een carnavalslied dat een veel onregelmatigere versstructuur vertoont en waartoe ook de 'canzoni a ballo' behoren van Lorenzo de' Medici en van Poliziano, evenals de obscene en politieke
gedichten. De canti carnascialeschi werden uitsluitend in openlucht uitgevoerd als onderdeel
van de 'carrr of `trionfr tijdens de carnavalsperiode. Typisch zijn de sterke metrische contrasten, met echte dansdelen in temaire maatsoort en de occasionele interpolaties van duo's en
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trio's. Toch liggen de algemene strofische vorm en de muzikale stijlkenmerken zeer dicht bij
die van de frottola, net zoals dat het geval is voor de meer religieus getinte laude. Vaak zijn de
Florentijnse laude (lofzangen) niets anders dan frottole van het strambotto-type waarvan de
tekst veranderd werd. Een voorbeeld daarvan is de frottola Me stesso incolpo die werd omgedoopt tot de lauda Sancta Maria ora pro nobis in Petrucci's tweede boek Laude van 1508. Na
de religieuze hervormingen van Savonarola in Firenze, werden grote hoeveelheden canti carnascialeschi tot laude getransformeerd om tijdens processies in de vastentijd als sacrae rappresentazioni te worden uitgevoerd. Het zal de lezer opgevallen zijn dat in de bespreking van
al die typisch 'Italiaanse' muzikale vormen, de muziek vaak weinig variatie vertoont en de
nadruk vooral wordt gelegd op tekstuele verschillen en subtiliteiten. Dat is precies wat ik eerder bedoelde met de groeiende interesse voor tekst, tekstexpressie en retoriek in de Italiaanse
muziek van die periode. Terwijl de Vlaamse componisten zich vooral met de kwaliteit van hun
vernuftig contrapunt bezighielden. lag de creativiteit van de Italianen hoofdzakelijk in de
behandeling van de tekst.
Een ander uiterst belangrijk renaissancehof, dat ik hier slechts even wil aanraken, is het Napolitaanse hof van de Aragonese koningen tijdens de tweede helft van de 15de
eeuw. Het werd gesticht door Alfonso V van Aragon, of Alfonso I van Napels, die in 1442 van
Napels zijn hoofdstad maakte. Zijn koninklijke muziekkapel, die instond voor geestelijke, muzikale en didactische doeleinden, genoot zijn persoonlijke belangstelling en werd spoedig een van
de grootste kapellen in Italië en van de hele christelijke wereld. De kapel werd een model voor de
meeste andere muziekkapellen in Italië en vormde voor bepaalde Italiaanse prinsen zelfs een
voorwerp van afgunst. Prominente componisten als Tinctoris en later zelfs Josquin Desprez verbleven hier en waren er actief. Desalniettemin had de Napolitaanse kapel één minpunt: haar uitgesproken provinciale karakter. De koning trok immers hoofdzakelijk Spaanse componisten aan,
zonder veel aandacht te besteden aan de grote muzikale vernieuwingen die aan de NoordItaliaanse hoven of aan het Bourgondische hof werden geboekt. Naast ceremoniële muziek en de
productie van een typisch Spaanse tegenhanger van de polyfone chansons aldaar, was de grootste bijdrage van de Napolitaanse componisten ongetwijfeld hun dansmuziek.
Het Concilie van Trente en de Contrareformatie - Het einde van de 16de eeuw
Na de publicatie van Luthers 95 thesissen op 31 oktober 1517, als reactie tegen
de grootschalige verkoop van aflaten door paus Leo X, kwam de tegenreactie van de roomskatholieke kerk traag op gang. Op zich had de Reformatie aanvankelijk weinig impact in de
Italiaanse regio's, maar toch hadden de prelaten in Rome ingezien dat de kerk op verscheidene vlakken dringend aan een grondige hervorming toe was. Op 22 mei 1543 werd bijgevolg
door paus Paulus III een bul uitgevaardigd die een groot concilie in Trente samenriep: de eerste sessies werden er vanaf 13 december 1545 gehouden. Na een paar onderbrekingen werd
de derde en laatste groep sessies ten slotte in december 1563 afgesloten. Hoewel het concilie
in de eerste plaats een interne hervorming was binnen de kerk, maar ook grote aandacht had
voor de liturgie en het gebruik van teksten met een standaardisering van de liturgie en de
publicatie van een nieuw breviarium en missaal tot gevolg, werd in september 1562 ook kort
over muziek in de liturgie gedebatteerd.

De precieze draagwijdte van het concilie op het vlak van de muziek is echter
vanaf het begin van de 17de eeuw het voorwerp van een aantal mythes geworden, die in de
daaropvolgende 380 jaar steevast in de muziekgeschiedenis verkeerdelijk zijn overgeleverd.
Terwijl het concilie zich slechts kort had gebogen over het probleem van de complexe polyfone zettingen, vooral van de Oltremontani die in sommige gevallen de tekst onduidelijk maak-
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ten, was het vooral begaan met het feit dat er teveel wereldlijke elementen in die muziek waren
binnengedrongen. Een typisch voorbeeld was de zogenaamde parodiemis, die als basis voor de
compositie van polyfone muziek op het misordinarium een wereldlijk madrigaal of chanson
gebruikte. Het concilie besloot bijgevolg (vrij vertaald) het volgende: "In het geval van missen
die met zang en orgel worden gevierd, mag niets wereldlijks worden ingemengd, maar uitsluitend hymnen en lofzangen. Het plan voor het zingen in muzikale modi zal zo worden samengesteld dat het geen genoegen voor het oor verschaft, maar zo dat de woorden door allen duidelijk gehoord kunnen worden, zodat het hart van de luisteraars tot verlangen naar hemelse
harmonieën kan worden gedreven in de contemplatie van de geneugten der gezegenden. Ze
zullen ook alle muziek die, zowel in het zingen als in het orgelspel, wulpse of onreine elementen bevat, uit de kerk verbannen".
Meer werd in het concilie over muziek eigenlijk niet gezegd, maar in zijn traktaatje over basso continuo van 1607, zou de Siennees Agostino Agazzari een verhaal lanceren,
dat pas sinds de laatste twee decennia eindelijk niet meer als een historisch feit wordt voorgesteld. Volgens Agazzari stond muziek op het punt door de paus helemaal uit de kerk verbannen te worden. Had Giovanni Pierluigi da Palestrina, aldus Agazzari, niet de oplossing
gevonden door aan te tonen dat de fout niet in de muziek lag maar bij de componisten, dan
was polyfone religieuze muziek inderdaad uit de wereld verdwenen. Palestrina bewees zogezegd zijn standpunt door een mis te schrijven voor paus Marcellus II, de beroemde Missa
Papae Marcelli. Niet alleen regeerde Marcellus Il maar drie weken, namelijk van 10 tot 30 april
1555 en dus meer dan zeven jaar vóór het concilie het probleem stelde, maar de mis heeft in
se ook niets speciaals dat in andere vrij gecomponeerde missen (missen die niet op vooraf
bestaand materiaal gebaseerd zijn) zou ontbreken, behalve misschien dat er in het Gloria een
behoorlijk aantal syllabisch-homofone passages (beter gezegd, in akkoordische stijl) voorkomen die inderdaad het tekstbegrip bewerkstelligen. Nochtans had niemand er eigenlijk nood
aan dat precies de tekst van het misordinarium duidelijk verstaanbaar zou zijn: iedereen had
tenminste deze tekst volledig gememoriseerd! Het verhaal werd zelfs nog versterkt in de eerste, in 1828 gepubliceerde Palestrina-biografie. Een andere mythe die hieruit voortvloeide, was
dat daardoor Palestrina als dé componist bij uitstek werd beschouwd die de prima-praticastijl
- ook `stile osservato' genoemd, dat wil zeggen de meest zuiver contrapuntische techniek - tot
zijn absolute hoogtepunt bracht. Zijn muziek zou de daaropvolgende twee eeuwen als het perfecte pedagogische model voor de studie van het klassieke contrapunt gelden, waardoor een
groot aantal uitnemende componisten door de muziekhistoriografie gewoon werd verwaarloosd. Vanaf 1725 werd deze situatie nog in de hand gewerkt door de publicatie in Wenen van
Fux' contrapunttraktaat, de Gradus ad Parnassum.
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Nochtans waren er wel componisten die - vooral door toedoen van hun soms
uitermate ijverige en zelfs fanatieke werkgevers (in hun naleven van de precepten van het concilie dan) zoals de Milanese kardinaal en aartsbisschop Carlo Borromeo - meer bewust dan
Palestrina de beslissingen van het Trentse concilie in muziek poogden te vertalen. Vincenzo
Ruffo, voormalig maestro di musica aan de Veronese Accademia Filarmonica, trad in 1563 in
dienst van de kardinaal Borromeo als kapelmeester van de dom van Milaan. In 1570 publiceerde hij zijn Missae quattuor concinate ad Ritum concilii Mediolani, waarin hij niet alleen heel
syllabisch de tekst in eenvoudige akkoorden zette, maar zijn muziek ook helemaal voor elke
wereldlijke invloed of melodie vrijwaarde. Componisten die zo strikt de Tridentijnse precepten
volgden, waren echter een zeldzaamheid, want de meeste bleven gewoon verder werken in hun
rijke polyfone stijl. Laten we ook niet vergeten dat vanaf het einde van de 16de eeuw meer en
meer instrumenten, zoals zinken en trombones en zelfs ook violen, begonnen deel uit te maken
van normale muziekkapellen in Italië, met een groeiende tendens naar het componeren in

concerterende stijl, die uiteindelijk in de late 17de eeuw in steden als Bologna, Venetië en
Rome, zou uitbloeien tot de zogenaamde kolossale stijl.
Een ander gevolg dat het Trentse concilie had voor de muziek, was de oprichting van een aantal religieuze, devotionele en vooral ook lekenordes, die zich voor hun 'esercizi spirituall (devotionele praktijken) op regelmatige tijdstippen verenigden. Een van deze broederschappen, de Congregazione dell'Oratorio, werd in 1575 door San Filippo Neri te Rome
gesticht. In kleine bidkapellen (oratoria) naast het kerkgebouw hield deze congregazione sessies die werden geleid door een predikant van de orde der Filippijnen en waarin een preek werd
gehouden tussen twee lange gebedensessies in. Spoedig werden de gebeden door een reeks
gezongen lauden vervangen die later, in de 17de eeuw, zouden uitmonden in een religieus verhalend semi-theatraal genre. Daarin werd een speciaal samengesteld libretto op muziek vertolkt door een historicus of verteller en een aantal acteurs in reciet- en ariastijl (met basso continuo en instrumentale begeleiding) en soms ook een koor. Dit genre is men uiteraard het 'oratorium' gaan noemen. Naar muzikale stijl zouden de oratoria een toenemende invloed van de
opkomende opera ondergaan. Een van de composities die (nog vóór de opera) een fundamentele invloed hadden op het 17de-eeuws oratorium, was de beroemde Rappresentatione di
Anima, et di Corpo van Emilio de' Cavalieri. Het werk werd in de carnavalsperiode van het heilig jaar 1600 uitgevoerd, in het Oratorio di Santa Maria in Vallicella van de Romeinse Chiesa
Nuova, in aanwezigheid van 35 kardinalen. Cavalieri liet zijn werk drukken, waardoor het
meteen de eerste theatrale compositie was die, volledig op muziek gezet en met een becijferde
bas als begeleiding, in druk verscheen. Het werd een soort manifest van de nieuwe begeleide
monodie die Monteverdi later, in contrast met de Palestrina-stijl, de seconda pratica zou noemen. Technisch gezien behoort de Rappresentatione dus eigenlijk tot het prille begin van de
barokstijl, maar in zekere zin is de compositie ook de voortzetting van een in de Renaissance
ontstane vermenging van muziek en toneel. Het is dan ook zeer passend dat Laus Polyphoniae,
dat dit jaar in het teken staat van de Italiaanse renaissancepolyfonie in brede zin, met de uitvoering van precies deze compositie van Cavalieri, het festival afsluit.
Marc Vanscheeuwijck
University of Oregon
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Patrizia Bovi
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Interview met artist in residence
Patrizia Bovi
Patrizia Bovi is een spraakwaterval. Als je aan een muzikant vraagt waar
zijn muzikale interesse vandaan komt, krijg je meestal een kort antwoord over vader en
moeder of een dorpssehoolleraar. Bij Bovi is dat anders: er volgt een heel verhaal over
feestelijkheden in haar geboortestad Assisi. Haar manier van muziek maken, zo blijkt,
is diep geworteld in dergelijke populaire tradities. De Middeleeuwen, dat is voor haar
geen abstract gegeven, maar iets wat nog op vele plaatsten voortleeft: in processies,
rituelen en volksfeesten.
Bovi: "Ik ben erg jong met middeleeuwse muziek begonnen, op zes, zeven jaar.
In Assisi, waar ik vandaan kom, is de band met de Middeleeuwen erg groot: door de architectuur uiteraard, maar ook door het feest van Calendimaggio. De Calendimaggio is de reconstructie van een strijd tussen twee delen van de stad uit de tijd van de heilige Franciscus. Een
historicus uit Assisi heeft in de vijftiger jaren beslist om die traditie van het gevecht om te vormen tot een groots gebeuren met muziek, theater ... Nu nemen telkens duizend mensen in
kostuum deel aan het feest: de stad wordt in twee kampen verdeeld, er zijn twee stoeten, een
van de bovenstad en een van de benedenstad, er is straattheater, elk jaar met een ander verhaal, andere kostuums, andere decors ... De mensen werken er het hele jaar door aan. In de
Calendimaggio neemt de muziek een centrale plaats in. Ze begeleidt alle manifestaties en
neemt alle functies waar. Op het einde is er ook een wedstrijd tussen twee koren, die elk drie
stukken zingen: een plichtstuk, gekozen door de jury, en twee vrij gekozen stukken. De wedstrijd vindt plaats op de 'piazza' (plein), met duizenden mensen die in stilte luisteren naar polyfonie uit de 15de eeuw. In Assisi kennen de mensen allemaal het verschil tussen een middeleeuwse en een moderne harp, tussen een madrigaal en een ballade; ze kennen de ballade van
Landini Ecco la primavera uit het hoofd."
U hebt die wel verder ontwikkeld.
Bovi: "Ja, dat is een passie geworden. Ik heb het geluk gehad in 1984 mijn kompanen van Micrologus te ontmoeten. Wij hebben een soort laboratorium opgericht om te experimenteren met middeleeuwse muziek. We konden dat nergens leren, het studiewerk moesten
we allemaal zelf doen. Dat is ook ons geluk geweest. Werken op die muziek, jezelf constant in
vraag stellen, uitgangspunten zoeken in de filosofie, de iconografie, de organologie, de taal, de
uitspraak, de vocale emissie, de speelwijze van de instrumenten, de relaties met de volksmuziek, het verband met bestaande tradities uit het Midden-Oosten ...: dat is allemaal heel
bevruchtend. In het Midden-Oosten bijvoorbeeld bestaan er nog tradities die de modaliteit
hebben geëxploiteerd in alle mogelijke nuances, de instrumenten zijn nog dezelfde als op de
miniaturen van de cantiga's ... Je hoeft de speelwijze van een instrument dus niet opnieuw uit
te vinden: je kunt gaan kijken waar dat instrument nog bestaat en hoe het bespeeld wordt,
waar er een ononderbroken traditie is."
Hoe weet u dat die traditie ononderbroken is?
Bovi: "Omdat de functie van de muziek altijd dezelfde is gebleven. De muziek
heeft daar altijd de poëzie begeleid. Poëzie werd daar nooit gedeclameerd maar altijd gezongen.
Bij ons is dat veranderd. Maar je moet wel een onderscheid maken naargelang van de plaats,
de tijd en het repertoire. De Middeleeuwen zijn niet zoals de klassieke periode, die je kunt
afgrenzen in vijftig â zeventig jaar. Het gaat over duizend jaar muziek, die enorm vaak van taal
en schriftuur is veranderd. De muziek van de 15de eeuw kun je bijna lezen zoals die van onze
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tijd, maar als je teruggaat tot de neumermotatie uit de 5de en 6de eeuw, is dat heel anders.
Er waren al evenveel lokale verschillen: het landschap gaat van Spanje en Zuid-Frankrijk via
Noord-Frankrijk en Engeland naar de Nederlanden, Duitsland, Italië. Nu is Italië min of meer
één natie; toen waren er enorme verschillen tussen de regio's. Ook dat moeten we constant in
gedachten houden."
Er is ook een sociaal onderscheid, tussen hof- en volksmuziek bijvoorbeeld. Waarom denkt u zich te kunnen baseren op volkse tradities?
Bovi: "Het is omgekeerd. Wij hebben gekozen voor een repertoire waar je die tradities op kunt toepassen. Andere repertoires, waar we heel goed van weten dat ze niets van
doen hebben met een orale traditie, hebben we bewust weggelaten. Tot nu toe hebben we ons
vooral toegelegd op repertoires die iets te maken hebben met rituelen. Neem de laudi. De broederschappen van de laudi zijn werkelijk een ononderbroken traditie van de Middeleeuwen tot
nu, zij hebben doorheen de eeuwen min of meer hetzelfde gedaan. In de Middeleeuwen hadden zij de functie van de 'onderstand', het waren lekenorganisaties die vergaderden om lauden te zingen voor begrafenissen, processies, patroonsfeesten, de goede week enzovoorts.
Sommige broederschappen doen dat nog net zo. Nu hebben zij hun grootste uitstraling in de
goede week, maar er zijn nog streken waar ze ook nog zingen op andere feestdagen."
Ik kan me niet voorstellen dat u dezelfde manier van werken gebruikt voor
de intellectuele geestelijke muziek van Záchara da Teramo.
Bovi: "Natuurlijk niet. Anderzijds zien we in zijn wereldlijke muziek elementen
die gelieerd zijn aan de traditie van de Abruzzen. Záchara da Terarno was echt een genie. In
bepaalde opzichten is zijn geestelijke muziek zoals die van Machaut, maar wel met erg
Italiaanse kenmerken. En in zijn profane muziek springt dat geniale nog meer in het oog. De
teksten zijn niet in standaard Italiaans, maar beïnvloed door zijn eigen dialect. Ook het ritme
is heel bijzonder."
Voor de Festa Fiorentina reconstrueert u een volledig feest.
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Bovi: "Dat is een echt spektakel, met theater, dans, kostuums ... We proberen
twee werelden op het toneel te zetten. Enerzijds de rijke, geleerde Florentijnse burgerij rond
Lorenzo de' Medici, met haar geraffineerde cultuur die zich richtte op de klassieke Oudheid.
Vergeet niet: Leonardo da Vinci at aan de tafel van de Medici, evenals Michelangelo. Dat intellectuele milieu maakte zijn muziek met de 'geleerde' instrumenten: de harp, de lira da braccio, de luit ... maar ook met de alta capella. Aan de andere kant heb je in het volkse milieu
een troep improviserende toneelspelers en straatmuzikanten, die tonen wat er op een ander
niveau gebeurt. In het repertoire van de frottole bijvoorbeeld vind je citaten uit volksmuziek.
Wij willen net aantonen waar die vandaan komen. De frottole zelf hoor je in het burgerlijke
milieu, de bronnen ervan onder het volk. Hetzelfde doen we met dans en theater: voor Lorenzo
zijn er basse danze, een ballet, een geacteerde allegorie van de liefde; bij het volk de groteske
moresche uit de landelijke traditie. Daarmee willen we duidelijk maken hoe een traditie die uit
het volk is ontstaan, zich transformeert als ze naar een hogere klasse gaat. Twee stukken zijn
erg representatief voor die demarche: Fortuna disperata en Fortuna d'un gran tempo. Het eerste heeft als superius het toentertijd heel bekende chanson; de drie stemmen eronder brengen een opeenvolging van citaten uit de volksmuziek, die ondergebracht worden in een complexe polyfone context. Het tweede bevat eveneens allerlei volksliederen, samengebracht op
een al even zotte bas, en op het einde zingt iedereen samen een echt smerige tekst. Weet je,

de mensen die dat componeerden hebben zich kostelijk geamuseerd. Ze kenden heel goed contrapunt, ze respecteerden alle regels van de polyfonie - cadensen, musica fIcta - en tegelijk lieten ze teksten horen waarvan de dubbelzinnigheid al te evident is. Dat vind ik erg interessant,
dat er in die intellectuele kringen ook aan ontspanning en spel werd gedacht."
Hoe reconstrueer je de zang- en speelstijl van die 'hoge' muziek? Welke
vocaliteit vereist ze?
Bovi: "Zij moet een aantal kenmerken hebben: grote soepelheid in de versieringen, perfecte verstaanbaarheid van de tekst, een frasering die gaat van staccato tot legato en
daarenboven even ritmisch is als spaghetti eten. Dat komt niet vanzelf."
Dat lijken wel de eisen voor Rossini.
Bovi: "Precies, het zijn dezelfde vereisten. Maar er zijn verschillen, met name het
klankverband tussen de stem en de instrumenten. Om Rossini te zingen moet je boven een
orkest uitraken. Daartoe moet je volume ontwikkelen en op sommige plaatsen vibrato toevoegen. Bij ons moet je een evenwicht bereiken tussen de stemmen onderling en tussen stemmen
en instrumenten. Als ik een groot volume nastreef met een middeleeuwse harp, dan is het
resultaat belachelijk. Als je te veel vibrato gebruikt, hoor je het verschil niet meer tussen de
snelle versiering en de trilling van het vibrato. Daarenboven verlies je in de polyfonie alle consonanten; de octaven en kwinten zijn niet meer rein. Het resultaat is verschrikkelijk.
Trouwens, een stem die de mogelijkheid heeft een natuurlijke kleur te bewaren zonder vibrato maar ook zonder stijve emissie, dat is een bijzonder kunstvolle stem. Er bestaat geen
natuurstem met al die kenmerken samen. Maar het resultaat moet wel natuurlijk klinken.
Ook daarbij kunnen we leren van de sonoriteit van de instrumenten. De vedel, het meest afgebeelde instrument in de iconografie van de Middeleeuwen, is een instrument met een heel
nasale klank in het middenregister, vergelijkbaar met die van de draailier. Ook de schalmei
heeft een tamelijk nasale klank. Wanneer men orgels reconstrueert met de materialen en technieken van die tijd, dan is de klank daarvan helemaal niet proper maar een beetje ruw.
Wanneer je de harp bespeelt met plectra, zoals men dat toen deed, dan krijg je ook een neuzelende klank, een beetje als een sitar. Als je dat allemaal bij elkaar neemt, kom je tot een
klank die voor huidige oren misschien niet 'mooi' is. Wel, als dat de normale sonoriteit van de
instrumenten was, en we weten dat die de menselijke stem probeerden te imiteren, dan denk
ik dat wij nog altijd te 'modern' zingen."
In het derde concert brengt u Napolitaanse villanelle.
Bovi: "Hier is het sociale milieu de Napolitaanse adel. Maar de edellieden in
Napels spraken dezelfde taal als het volk: het Napolitaanse dialect. Ook nu nog zijn de banden tussen adel en volk in Napels zeer sterk. De villanelle hadden een vaste vorm, die ook door
grote Vlaamse componisten werd overgenomen. Wij hebben vooral vroege voorbeelden genomen uit de eerste helft van de 16de eeuw en wij hebben erg nauwkeurig de instrumenten gekozen: gitaar, luit, lira da braccio, lirone, maar geen viola da gamba, die in Napels pas in de tweede helft van de eeuw opdook. Ook hier reconstrueren we als het ware een feest bij de adel in
Napels, met een groep die tracht de Napolitaanse volksmuziek te imiteren en toch edel te blijven. Wij hebben dus niet geprobeerd 'volks' te doen, zoals velen in dit repertoire hebben
gedaan, maar toch een zekere rigueur te bewaren. Voor het 'volkse' aspect bespelen we ook
nog de colascione piccolo, een soort van luit, en de sordellina, een doedelzak."
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Uit alles wat u zegt krijg je de indruk dat u graag verschillende zaken met
elkaar in verband brengt en een concert als het ware ensceneert. Is dat zo?
Bovi: "Ja, omdat je muziek ook moet tonen. In de Festa Fiorentina proberen we
de theatraliteit van die muziek te tonen. Maar ook in andere concerten willen we het publiek
een context laten 'beleven', hen de functie van die muziek doen aanvoelen, ze meenemen op een
ideale reis, hen zin doen krijgen een boek te lezen over die dingen, er iets mee aan te vangen."
Stephan Moens
Dit interview verschijnt ook in gewijzigde vorm in De Morgen.
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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.

Dag aan dag

ZA 21/08
10.00 u.

ZO 22/08
Polyfolie

MA 23/08

DI 24/08

Workshop Italiaanse

Workshop Italiaanse

muziek uit de 15de eeuw

muziek uit de 15de eeuw

Paul O'Dette

Toonmoment workshop

Start workshop Italiaanse
muziek uit de 15de eeuw
11.00 u.

11.30 u.

Trinity Baroque

12.00 u.

Italiaanse muziek uit
de 15de eeuw
13.30 u.

Causerie door
Patrizia Bovi: De klank van
de middeleeuwse zang

14.00 u.

International Young Artist's
Presentation — Early Music

14.30 u.

15.00 u.

Elena Bertuzzi & Accademia
Strumentale ltaliana

16.00 ti.

16.30 u.
19.15u.

Inleiding

Inleiding

20.00 u.

Ensemble Micrologus

Trinity Baroque

Inleiding

Inleiding

Montserrat Figueras &

Marco Beasley & Accordone

Hespèrion XXI
22.00 u.
23.00 u.
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Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek
Cantica Symphonia

WO 25/08

DO 26/08

VR 27/08

ZA 28/09

ZO 29/09

Workshop over de

Workshop over de

Contrapunti van

Contrapunti van

Costanzo Festa

Costanzo Festa

Ensemble Braccio

Toonmoment workshop

Finale International
Young Artist's
Presentation —
Early Music

The Orlando Consort

Tetraktys

Contrapunti van
Costanzo Festa

International Young

Finale International

Artist's Presentation —

Young Artist's Presen-

Early Music

tation — Early Music

Don Dijstuk van La Manche

Causerie door Johan
van Cauwenberghe &
Dirk De Hertogh over
II libro del Cortegiano
laReverdie

Start Workshop over de
Contrapunti van
Costanzo Festa
Don Dijstuk van La Mancha
Inleiding

Inleiding

Inleiding

Inleiding

Inleiding

Ensemble Micrologus

Huelgas Ensemble

Mala Punica

Ensemble Micrologus LArpeggiata

Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek
A Cumpagnia

Sos Cantores
di Cuglieri
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Randactiviteiten in samenwerking met
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Inleidingen op de avondconcerten

De Roma
Turnhoutsebaan 286
zaterdag 21 & zondag 29 augustus

Augustinus
Kammenstraat 81
zondag 22 - zaterdag 28 augustus
Elke avond om 19.15 uur
Gratis toegang voor concertbezoekers
In samenwerking met

M Ii S 1 LA

Gastheer:

Marc Vanscheeuwijck

PROGRAMMA
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zaterdag, 21 augustus

Festa Fiorentina

zondag, 22 augustus

Muziek voor het Concilie van Trente

maandag, 23 augustus

De Borgia's in Italië

dinsdag, 24 augustus

De 'frottole' van Marchetto Cara
en Bartolomeo Tromboncino

woensdag, 25 augustus

Magister Antonius Záchara da Teramo: een protret

donderdag, 26 augustus

Alfonso Ferrabosco st en de Italiaanse muziek
aan het hof van Elisabeth I

vrijdag, 27 augustus

Faventina: alternatimliturgie in Italië
uit Codex Faenza 117

zaterdag, 28 augustus

Villanellen in Zuid-Italië van de 2de helft 16de eeuw
tot in de 17de eeuw

zondag, 29 augustus

Rappresentatione di Anima, et di Corpo
van Emilio de' Cavalieri

Causerieën & workshops

Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
21 —29 augustus 2004
Inschrijving verplicht.
Een aparte folder is te verkrijgen op het festivalsecretariaat.
In samenwerking met

MUS1CA

Naast talrijke concerten brengt het festival Laus Polyphoniae ook randactiviteiten, voor
luisteraars en voor muzikanten. Specialisten uit binnen- en buitenland delen hun kennis en
ervaring met musici en publiek. Ze doen dit tijdens causerieën, workshops, inleidingen op
de avondconcerten en rondetafelgesprekken. Dit jaar staat het thema van de Italiaanse
muziek uit de Renaissance centraal. Wegens de alomtegenwoordigheid van de Vlaamse polyfonisten bleef deze muziek immers, ten onrechte, lange tijd onbestudeerd. Zoals altijd wil het
festival een sterke impuls geven aan ieder die met oude muziek in aanraking komt.

CAUSERIE DE KLANK VAN DE MIDDELEEUWSE ZANG
Patrizia Bovi
Het mag gezegd: voor het eerst in de geschiedenis van Laus Polyphoniae is de
artist in residence een vrouw. Met haar Ensemble Micrologus heeft Patrizia Bovi zich toegelegd op het Italiaans muzikaal repertoire van de late Middeleeuwen en de Renaissance. Sinds
de oprichting van het ensemble in 1984, heeft Micrologus overigens tal van concerten en opnames op zijn palmares staan. Patrizia Bovi zal in deze causerie het publiek betrekken in die
wereld die zij zo goed kent. Het wordt geenszins een gewone lezing: Patrizia voert ons mee op
reis van manuscript naar codex, van Parijs over Firenze tot aan het hof van Alfons de Wijze.
Met haar soepele, getrainde stem zal zij deze causerie muzikaal illustreren.
Zondag 22 augustus 13.30 - 14.45 uur

Patrizia Bovi

p 39

WORKSHOP ITALIAANSE MUZIEK UIT DE 15de EEUW
Met Patrizia Bovi, Goffredo Degli Esposti, Adolfo
Broegg, Gabriele Russo & Véronique Daniels
De workshop concentreert zich op het
wereldlijke repertoire van de 15de eeuw dat in steden zoals
Milaan en Napels werd uitgevoerd. De literatuur komt uit
een drietal belangrijke manuscripten, waaronder het
handschrift MS 871 van Montecassino. Liederen namen in
die tijd veel vormen aan en afhankelijk van de tekst kregen ze ook een andere naam. Instrumentale muziek diende ter begeleiding van zang of dans. Guglielmo Ebreo is een
belangrijke naam als het over dansmuziek gaat. Net als zijn
meester. Domenico da Piacenza, genoot Ebreo grote
bekendheid, en ook hij liet een danstraktaat na. Daarin gaf
hij bij de dansbeschrijvingen praktische oplossingen mee
voor zowel dansers als muzikanten.
De workshop start op zondag 22 augustus.
Die dag wonen de cursisten onder meer de geïllustreerde
causerie van Patrizia Bovi bij en maken zij kennis met hun
coaches: Patrizia Bovi voor de groep zangers, Goffredo Degli
Esposti voor de alta capella, Adolfo Broegg & Gabriele Russo
voor de bassa capella en Véronique Daniels voor de dansers.
Dinsdag 24 augustus komen de vier klassen samen en
geven ze een korte voorstelling tijdens het middagconcert.

Ensemble Micrologus

Véronique Daniels

Zondag 22 augustus 10.00 - 18.00 uur, maandag 23 augustus 10.00 - 18.00 uur,
dinsdag 24 augustus 10.00 - 13.00 uur, met toonmoment om 12.00 uur (middagconcert) (zie ook p. 187)

WORKSHOP CONTRAPUNTI VAN COSTANZO FESTA
Met Kees Boeke
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De cantus firmus van La Spagna is afgeleid
van een bassa danza met dezelfde naam. Doorheen de 16de
eeuw werd deze cantus firmus veelvuldig gebruikt, vooral
voor instrumentale muziek en in composities met didactische doeleinden. Zo heeft ook Heinrich Isaac een Missa La
Spagna op zijn naam staan. De pauselijke hofcomponist
Costanzo Festa schreef maar liefst 125 Contrapunti gebaseerd op de cantus firmus, als betrof het een studieboek
voor contrapunt. Dat het om niet minder dan 125 composities gaat, is op zich al bijzonder. Maar daarenboven verwerkte de componist ook allerlei compositietechnieken,
zoals canons, zodat elke variatie uniek is. Het maakt de
Contrapunti niet enkel tot bijzonder interessant studie-

Kees Boeke

materiaal voor de muzikant, maar ook tot ware instrumentale polyfonie voor het publiek.
Deze workshop voor renaissanceconsorts en gemengde ensembles wordt begeleid door Kees Boeke. De cursisten wonen 's vrijdags het concert van Mala Punica bij en werken de twee volgende dagen intens toe naar hun toonmoment, het middagconcert van zondag
29 augustus.
Vrijdag 27 augustus 16.00 - 18.00 uw; zaterdag 28 augustus 10.00 - 18.00 uur,
Zondag 29 augustus 10.00 - 13.00 uw; met toonmoment om 12.00 uur (middagconcert) (zie ook p. 309)

CAUSERIE IL LIBRO DEL CORTEGIANO
VAN BALDASSARE CASTIGLIONE
Johan Van Cauwenberge,
met medewerking van Dirk De Hertogh, luit
In 11 libro del Cortegiano laat Baldassare Castiglione (1478-1529) een groep
mensen aan het hof van Urbino anno 1507 gedurende vier avonden discussiëren over wat de
ideale hoveling is. Wat moet hij kunnen en weten? Wat moet hij beogen, welk doel moet hij
nastreven? Ook over de kwaliteiten van de perfecte hofdame valt een en ander te vertellen.
Castiglione neemt de tijd voor deze discussies. In de rand wordt uitgewijd over muziek, humor
en liefde. Johan Van Cauwenberge vertelt in deze causerie iets meer over het boek, de culturele achtergrond en de invloed die ervan is uitgegaan.
Zaterdag 28 augustus 14.30- 16.00 uur

Johan Van Cauwenberge

Dirk De Hertogh

p. 11

Rondetafelgesprekken

De Roma
Turnhoutsebaan 286
zaterdag, 21 augustus
zondag, 29 augustus

Augustijnertheater
ljzerenwaag 6
dinsdag, 24 augustus
woensdag, 25 augustus
vrijdag, 27 augustus
Na de avondconcerten (van 22.00 tot 22.30 u.)
Gratis toegang
In samenwerking met

MLISICA
Na vijf van de avondconcerten nodigen we u uit om de festivaldag bij een glas
te bespreken, en dit in gezelschap van enkele speciale gasten.

PROGRAMMA

(onder voorbehoud van wijzigingen)

zaterdag, 21 augustus

Patrizia Bovi & Lieve Schaubroeck

dinsdag, 24 augustus

Jill Feldman & Kees Boeke

woensdag, 25 augustus Francesco Zimei
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vrijdag, 27 augustus

Pedro Memelsdorff

zondag, 29 augustus

Christina Pluhar

AUGUSTIJNERTHEATER

Speciale festivalkaart Laus Polyphoniae 2004
Wijnen

Bieren
De Koninck
Palm
Stella
Gueuze
Hoegaarden
Kriek
Tuborg
Pale Ale
Trappist
Duvel
Leffe

1,30 €
1,30 €
1,30 €
1,40€
1,40 €
1,50€
1,50 €
1,50€
1,90 E
1,90 €
1,90€

Frisdranken
Coca-Cola
Coca-Cola light
Water
Limonade
Parasol
Apolinaris
Canada Dry
Gini
Tonic
Fruitsap
Tomatensap
Ice Tea

Wijn per glas
Porto rood/wit
Sherry

2.00 €
1,80 €
1,80 €

Warme dranken
Koffie - decaf.
Thee
Chocomel warm
Oxo
Soep (instant soep)

1,40 €
140€
1,40 €
1,40€
1,40 €

Snacks
1,30 €
1,40 €
1,30€
1,30€
1,30 €
1,30 €
1,30 €
1,30€
1,30€
1,50 €
1,50 €
1,50€

Chips zout / paprika
Bi-fi worstje
Wafels

1.00 €
1.00 €
1,00€

MUZIEK & WOORD
Maandelijks programmablad van Klara
Uw voorschot op de culturele actualiteit
Ka,a
REINBERT DE LEEUW

MUZIEK & WOORD

,15310N
AAP VPSI

Boeiende artikels

Door vaklui uit de klassieke muziek, letteren, dans,
film, beeldende kunsten, ...

De recentste releases

CD's en boeken gerecenseerd

Programmagegevens

De uitzendingen van cultuurzender Klara in detail

Uitgelezen selectie

Hoogvliegers uit de Canvas-programmering

Neem nu een abonnement op Muziek 84 Woord (slechts C 30 voor 12 nummers)
en ontvang bovenop de nummers voor C 30 CultuurJOKERS (waardebons). Met
deze CultuurJOKERS kan u concerten of voorstellingen bijwonen bij deSingel in
Antwerpen, De Bijloke in Gent, BOZARmusic in Brussel, het Concertgebouw in
Brugge en de doos in Hasselt. U krijgt met andere woorden meteen uw abonnementsgeld in waardebons terug (uiterlijk 2 maanden na storting).
Hoe neemt u een abonnement? Stort C 30 op rekeningnummer 210-0150906-26,
met de vermelding "nieuw abonnement". U zal Muziek 8c Woord 12 maanden lang
ontvangen, ongeacht het tijdstip waarop u stort. U ontvangt ook de
CultuurJ 0 KE RS .

International Young Artist's Presentation Early Music 2004

Kapel Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
24 & 25 augustus, 14.00-18.00 uur: toegang GRATIS
26 augustus, 11.00-12.25 & 14.00-17.00 uur: 7,50 Euro
In samenwerking met

MUSICA

Coaches YAP-Early Music 2004:

Jill Feldman & Kees Boeke

Adviescommissie:

Herman Baeten, Bart Demuyt,
Lieve Schaubroeck & Klaas Jaap van der Meijden

Beoordelingscommissie:

Herman Baeten (voorzitter), Patrizia Bovi,
Jan Nuchelmans, Delma Tomlin & Bernhard Trebuch

Medewerkers:

Anne-Marijke De Jong & Lutgart Moens

Partners:

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

Artistiek coördinator IYAP - Early Music:

Klaas Jaap van der Meijden, Musica

Projectcoördinator:

Annelies Van Boxel, Musica

Jill Feldman & Kees Boeke
De Amerikaanse sopraan Jill Feldman heeft een uitzonderlijke, sterk expressieve stijl, met uitermate veel aandacht voor de tekst en de dramatische inhoud. Ze heeft meer
dan veertig cd's op haar naam staan, waaronder vier solorecitals met Engels en Italiaans
repertoire uit de 17de eeuw. Jill Feldman stond op de planken met Les Arts Florissants,
Sequentia, Jordi Savall, René Jacobs, Kenneth Weiss, Paolo Pandolfo, Mala Punica en sinds
kort met Duix, een ensemble voor eigentijdse muziek.
De Nederlander Kees Boeke studeerde blokfluit bij Frans Braggen en cello bij
Anner Bijlsma. Hij maakte deel uit van Syntagma Musicum, was medeoprichter van onder
meer Mala Punica en leidt momenteel de ensembles Cantica Symphonia en Ars Nova
Kopenhagen. Hij geeft geregeld seminaries en masterclasses blokfluit en oude muziek. Kees
Boeke nam meer dan veertig cd's op voor Teldec, Das Alte Werk, EMI, Erato en Glossa.

p. 45

Het concept
In 2004 vindt de International Young Artist's Presentation
- Early Music voor de vierde keer plaats in het kader van Laus
Polyphoniae in Antwerpen. Met de IYAP - Early Music richten we ons op
ensembles bestaande uit minimum twee uitvoerders, die spelen op originele instrumenten of kopieën ervan, en een repertoire brengen met
muziek van vóór 1600. Acht ensembles werden geselecteerd. Zij krijgen
de kans om tijdens Laus Polyphoniae in Antwerpen een coaching te volgen bij Jill Feldman en Kees Boeke. Vervolgens stellen zij zichzelf voor
aan een delegatie van internationale vertegenwoordigers uit de oudemuziekwereld en aan het festivalpubliek.

Jill Feldman 82. Kees Boeke

De coaching richt zich in hoofdzaak op het musiceren zelf: het verhaal dat de musici willen vertellen, hun programmaopbouw, hoe ze een interactie aangaan met het publiek. Dit
zijn allemaal facetten die tijdens de reguliere opleidingen vaak niet aan bod komen en waarrond
gevestigde waarden als Jill Feldman en Kees Boeke heel wat knowhow hebben opgebouwd.
De international Young Artist's Presentation wil een brug slaan tussen jonge
musici, elk met hun eigen bagage en achtergrond, wil hen internationaal promoten en op een
positieve manier stimuleren. Eén ensemble staat op het einde van de driedaagse het dichtst
bij de internationale oudemuziekscène en wordt extra aangemoedigd door de mogelijkheid tot
het maken van een cd-opname.

IYAP - Early Music cd-reeks
Naar aanleiding van de International Young Artist's Presentation - Early Music
kwam er een cd-reeks tot stand waarbij de winnaar van de IYAP een origineel programma kan
vastleggen. Trigon, winnaar van de IYAP - EM 1998, kwam als eerste aan de beurt en heeft
een opname gemaakt met vroege 13de-eeuwse gezangen uit de Notre Dame-school van Parijs.
Het ensemble La Trulla de Bozes, winnaar IYAP - EM 2000, nam de cd Sevilla circa 1560 op.
Hun visie op de 16de-eeuwse vocale literatuur uit de Andalusische school getuigt van een helderheid, een stijlgetrouwe interpretatie en een doorgedreven professionele aanpak.
De nieuwste cd in deze reeks is van Liber unUsualis, winnaar van IYAP - EM
2002. Met Flyleaves, medieval music in English manuscripts
brengt dit jonge Amerikaanse ensemble een mooi programma
van Engelse muziek uit de late Middeleeuwen die verspreid en
versnipperd bewaard is gebleven.
U kan deze cd's bestellen bij Passacaille
(tel. +32 (0)50 34 44 41 / info@passacaille.be).
Tijdens het festival zijn de cd's te verkrijgen aan de festivalbalie
en bij alle concerten.
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PROGRAMMA
Dinsdag, 24 augustus

Coaching door Jill Feldman en Kees Boeke

14.00 uur
14.10 uur

Via Artis

Opening van de International Young Artist's Presentation — Early Music
zie p. 48
AR - AT - IT - DE
Ensemble Pipelife
DE
zie p. 50
La fin'amor
FR - IT - BE
zie p. 52
Ensemble Elysium
zie p. 54
VS

Elke sessie duurt 50 minuten en is toegankelijk voor het publiek.
Woensdag, 25 augustus Coaching door Jill Feldman en Kees Boeke

14.00 uur
14.10 uur

Opening van de tweede coachingsessie van de
International Young Artist's Presentation — Early Music
zie p. 56
Ensemble Mikado
AT - SL
zie p. 58
Dionysus Consort
IL - ES - PT
zie p. 60
Compagnia della Lauda SE
B-FiVE
BE - DE - AT - CH
zie p62
Elke sessie duurt 50 minuten en is toegankelijk voor het publiek.

Donderdag, 26 augustus Presentation
De beoordelingscommissie van de vierde International Young Artist's
Presentation — Early Music is samengesteld uit Herman Baeten (voorzitter),
Patrizia Bovi, Jan Nuchelmans, Delma Tomlin en Bernhard Trebuch.

11.00 uur
11.10 uur
11.35 uur
12.00 uur
14.00 uur
14.25 uur
14.50 uur
15.15 uur
15.40 uur

Inleiding en voorstelling van de beoordelingscommissie
zie p. 52
B-FiVE
zie p. 62
Ensemble Elysium
zie p. 54
Via Artis
zie p. 48
Dionysus Consort
zie p. 58
Compagnia della Lauda
zie p. 60
zie p. 50
Ensemble Pipelife
Ensemble Mikado
zie p. 56
La fin'amor

Er is een middagpauze tussen 12.25 uur en 14.00 uur. De uitspraak van de beoordelingscommissie wordt
verwacht rond 17.00 uur. Aansluitend is er de mogelijkheid na te praten met de ensembles en de leden
van de commissie.
p. 47

Via Artis
Coaching

Dinsdag, 24 augustus 2004, 14.10 uur
Kapel Elzenveld

Presentation

Donderdag, 26 augustus 2004, 14.00 uur
Kapel Elzenveld

Valeria Mignaco (Argentinië)
Andrea Guttmann (Oostenrijk)
Alessandro Pianu (Italië)
Miako Klein (Duitsland)

sopraan
blokfluit
spinet & positief orgel
blokfluit

Via Artis
Via Artis werd in 1998 opgericht op initiatief van twee studenten
uit de klas van Pedro Memelsdorff aan de Civica Scuola di Musica in Milaan.
Sindsdien trad het ensemble op in verschillende bezettingen in Oostenrijk,
Nederland, Italië, Portugal en Spanje.
Via Artis wijdt zich aan de vertolking van laat-middeleeuwse
muziek. Dankzij hun frisse, directe benadering en hun smaakvol omgaan met
oorspronkelijk materiaal, slagen de vier musici erin deze verfijnde muziek terug
tot leven te brengen.
In september 2003 was het ensemble te gast op het Festival van
Zeeuwsch-Vlaanderen. In april 2004 werd de groep uit 38 aankomende ensembles geselecteerd voor een optreden in de Fringe van het Festival de Musica
Antiga in Barcelona. Via Artis treedt regelmatig op in Nederland, waar momenteel de meeste van haar ensembleleden wonen.
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Francesco Landini (ca. 1325 - 1374)
El mie dolce sospir

Anoniem (begin 15de eeuw)
Elas mon cuer

Johannes Ciconia (ca.1370-1412)
Mergé, o morte

Anoniem (vroege 14de eeuw)
Tre Fontane

Bande Cordier (tweede helft 14de eeuw)
Belle bonne sage
De late Middeleeuwen werden geteisterd door een ernstig conflict in de katholieke kerk. Dit Groot Schisma (1378-1417) veroorzaakte niet alleen een veertig jaar lange rivaliteit in de kerkpolitiek tussen de Franse en de Italiaanse paus, maar bracht eveneens een vrij
omvangrijke migratie op gang van Noord-Europese muzikanten naar Zuid-Europa, met bloeiende culturele uitwisselingen tot gevolg. Het was een periode waarin de gegoede klassen de
kunsten patroneerden en binnen de muziekkunst de instrumentele muziek langzaamaan tot
een zelfstandig genre uitgroeide.
In de eerste decennia van de 15de eeuw werd een verzameling instrumentale
muziek samengebracht in de Codex Faenza, die sterk versierde arrangementen bevat van
Frans en Italiaans wereldlijk en religieus werk. Spijtig genoeg is het originele lied van Elas mon
cuer, dat uit die Codex Faenza komt, ons onbekend.
De vader van Johannes Ciconia verliet Luik en trok naar Italië al vótir de periode van het schisma. Zijn zoon werd er een van de meest bepalende componisten voor de grote
ontwikkelingen in de muziek uit de 15de eeuw. Zijn ballade Mercé, o morte werd in maar liefst
vier verschillende manuscripten aangetroffen. Het lied beschrijft een man wiens liefde afgewezen wordt. Wanhopig balanceert het personage tussen de smeekbede aan zijn geliefde om
genade en het sterven van pijn, verdriet en boosheid.
Een ander mooi voorbeeld van het thema van de hoofse liefde is het rondeau Belle
bonne sage, op naam van de harpist Baud Cordier uit de Chantilly Codex. Hierin wordt een vrouw
bezongen, waarbij de muziek in feite een geschenk vormt voor haar liefde en uitdrukking geeft aan
de gevoelens van de componist via een echt hart op papier, gevisualiseerd in de coupletten.
In tegenstelling tot religieuze en wereldlijke muziek, is er nauwelijks dansmuziek
in manuscripten bewaard gebleven. Het dansgenre, dat eerder geïmproviseerd en mondeling overgeleverd werd, had een repetitief en eerder extatisch karakter. De estampie Tre Fontane is een
arrangement van een arrangement en zou een 'reconstructie' genoemd kunnen worden van een
driestemmige dans waar gewoon een tenor en een contratenor aan toegevoegd werden.
In Landini's ballade El mie dolce sospir ten slotte, stuurt een man de boodschapper Liefde uit om een bewijs te brengen van zijn lijden: de ondraaglijke pijn wordt veroorzaakt door zijn verre verwijdering van haar, de mooiste bloem aller vrouwen...

p.49

Ensemble Pipelife
Coaching

Dinsdag, 24 augustus 2004, 15.00 uur
Kapel Elzenveld

Presentation

Donderdag, 26 augustus 2004, 15.15 uur
Kapel Elzenveld

Andrea Bub (Duitsland)
Kirsten Christmann (Duitsland)
Annegret Friede (Duitsland)
Gritli Kohier (Duitsland)

blokfluit
- blokfluit
blokfluit
blokfluit

Ensemble Pipelife
De leden van het blokfluitkwartet Ensemble Pipelife studeerden
in Karlsruhe, Trossingen, Amsterdam, Kopenhagen en Lyon. In 2004 behaalden
zij het diploma kamermuziek met onderscheiding aan de Staatliche Hochschule
fr Musik Karlsruhe.
Sinds zijn oprichting in 1999 kent het ensemble veel succes in
verschillende muziekwedstrijden. Zo behaalde het kwartet in 2000 de eerste
prijs van de oudemuziekwedstrijd van de Musikhochschule in Karlsruhe en
eveneens van de kamermuziekwedstrijd van het Kulturfonds Baden e.V. Aan
deze laatste prijs hing bovendien een opname voor de Stidwestrundfunk vast. In
september 2001 werd het ensemble bekroond met de prijs van de jury van de
Internationale Musikwettbewerb fr Junge Kultur. In november 2003 viel het
kwartet de tweede prijs in de internationale blokfluitwedstrijd in Engelskirchen
te beurt, evenals een beurs vanwege de
Yehudi Menuhin Foundation.
Het repertoire van het kwartet reikt van middeleeuwse tot hedendaagse muziek, met de klemtoon op consortmuziek uit de Renaissance. De constante
zoektocht naar nieuwe en ruimere expressiemiddelen leidde de vier musici tot
improvisatieprojecten in samenwerking
met de Akademie der Knste van Karlsruhe
en inspireerde hedendaagse componisten
om speciaal voor hen te componeren.
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Giorgio Mainerio (1535-1582)
Schiarazula marazula

Heinrich Isaac (ca. 1450-1517)
Fantasia sopra La My La Sol

Giovanni Battista Conforti (?-1550)
Ricercar del settimo tono

Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca. 1525-1594)
Pulchra es amice mea

Hugh Ashton (1485-1558)
Maske

Met zijn programmakeuze wil Ensemble Pipelife een beeld schetsen van de
variëteit in stijl. vorm en karakter die de 16de-eeuwse consoi ',muziek te bieden heeft.
Het concert opent met Schiarazula marazula, een dans gecomponeerd door
Giorgio Mainerio, met variaties van de hand van Gritli Kohier. Dit stukje vormt een waardevolle getuigenis van de dansmuziek uit de Renaissance. De keuze van het ensemble viel erop
omdat het gepubliceerd staat in het Antwerps Dansboek, uitgegeven door Pieter Phalesius (ca.
1545-1629) in 1583, en daarom wel een gepaste en vrolijke inzet leek voor het recital. Ook de
daaropvolgende fantasie op La My La Sol heeft een Vlaamse achtergrond. Zij werd geschreven
door Heinrich Isaac, die geboren werd in Vlaanderen, maar het grootste deel van zijn leven in
Italië en Duitsland doorbracht, hetgeen zijn stijl aanzienlijk beïnvloed heeft. De twee volgende
stukken zijn typische voorbeelden van Italiaanse polyfonie uit de Renaissance: een intense
ricercar van Giovanni Battista Conforti, een voorbeeld van het vroegste type van onafhankelijke instrumentale polyfone muziek, en het motet Pulchra es amica mea van Giovanni Pierluigi
da Palestrina, gebaseerd op een tekst uit het Lied van Salomon. Kirsten Christmarm arrangeerde dit vijfstemmige motet voor het kwartet en schreef de diminuties voor alle stemmen in
Bassano-stijl. Het Ensemble Pipelife besluit het programma met een Engelse maskerdans die
Hugh Ashton schreef in de vorm van variaties op een thema.
Hetgeen de groep nastreeft in de uitvoering van 16de-eeuwse muziek is een creatieve en vrije vertolking, geleid door wat men tegenwoordig weet over de benadering van componisten en muzikanten toentertijd. Dit betekent dat de vier musici improviseren en diminuties en variaties schrijven, vocale stukken arrangeren voor hun eigen instrumenten, het aantal stemmen verminderen of net uitbreiden, en op zoek gaan naar een specifieke uitdrukkingswijze met aandacht voor de sound, het tempo, de timing en de ensemblegestiek. Verder
vloeit hun muziekconcept ook voort uit de studie van manuscripten en handboeken uit de
16de eeuw evenals uit de instrumenten zelf, die kopieën zijn van historische instrumenten.
Daarbovenop tracht de groep de renaissancemuziek met zijn eigen 21ste-eeuwse achtergrond
te verbinden om zo tot een oprecht persoonlijke muziekervaring te komen.
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La fin'amor
Coaching

Dinsdag, 24 augustus 2004, 16.00 uur
Kapel Elzenveld

Presentation

Donderdag, 26 augustus 2004, 11.10 uur
Kapel Elzenveld

Angélique Mauillon (Frankrijk)
Viva Biancaluna Biffi (Italië)
Julien Martin (Frankrijk)
Birgit Goris (België)

gotische harp
sopraan & vedel
blokfluit
vedel

La fin'amor
La Pm' amor is een erg jong ensemble waarvan de leden nog geen
gemeenschappelijk verleden delen, maar wel de passie en het plezier om samen
te musiceren. Als doel heeft de groep de ontdekking van de 13de-, 14de- en
15de-eeuwse muziek vooropgesteld. Elk van de muzikanten heeft al verrijkende
ervaringen achter de rug in ensembles als Alla Francesca, Mala Punica, het
Ensemble Gilles Binchois enzoverder. Dit gaf voor de vier de aanzet om de handen ineen te slaan voor een eigen, nieuw ensemble, onafhankelijk van ieders
Individuele activiteiten.
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Anoniem (14de eeuw)

Principio di virtu (istanpitta)
L'amours donc sul espris
Gilles Binchois? (ca. 1400-1460)

Tristre plaisir
Anoniem
Pyarie la belle iguana
Guillaume Dufay (ca. 1400-1474)
Vergine belle
Matteo da Perugia (fl. 1400-1415)
Già da rete d'amor
Bartolomeo Tromboncino (1470- na 1534)
Per dolor mi bagno il viso (frottola)

Het voorgestelde programma bezit geen duidelijke musicologische structuur,
noch een thema of een historisch verband tussen de gekozen werken. Aangezien het ensemble erg jong is, verkoos het een reeks stukken die de mogelijkheid bieden om verschillende
genres uit te proberen, in plaats van zich onmiddellijk op één specifiek repertoire te concentreren. De vier muzikanten vertrekken vanuit de idee dat ze op die manier al hun persoonlijke ervaringen en talenten kunnen combineren, zichzelf kunnen meten met verschillende stijlen en zo kunnen ontdekken wat hen als ensemble het best ligt.
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Ensemble Elysium
Coaching

Dinsdag, 24 augustus 2004, 16.50 uur
Kapel Elzenveld

Presentation

Donderdag, 26 augustus 2004, 12.00 uur
Kapel Elzenveld

Amy Green (Verenigde Staten)
zang
Anna Levenstein (Verenigde Staten) zang
Diane Severson (Verenigde Staten) zang
Allegra Silbiger (Verenigde Staten) zang

Ensemble Elysium
Het vocaal ensemble Elysium stelt zich tot doel de grenzen van de
oude muziek te verleggen. Dit voor ogen, verkennen de zangeressen de snijpunten van de oude muziek en de folktraditie, en experimenteren ze met alternatieve presentatievormen.
De vier Amerikaanse
dames kruisten elkaars pad voor het
eerst in Europa, in het kader van hun
werk voor het middeleeuws vocaal
ensemble Sequentia. Hun eerste gezamenlijke project was de opname van
Auuergne Chants voor Decca Records:
innovatieve, hedendaagse arrangementen van traditionele Franse folkmelodieën. Daarna richtten zij hun aandacht
meer op het thuisland en werkten zij een
programma met Amerikaanse muziek
uit, gaande van vroege Amerikaanse
`shape-note songs' tot de folkballades uit
het Apalachigebergte. Met Piety and
Passion keerden de vier terug naar de
middeleeuwse muziek die hen aanvankelijk samenbracht. Momenteel werkt het
ensemble een productie uit rond het
14de-eeuwse Lament of Mary van
Cividale di Friuli.
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PROGRAMMA
Anoniem
Salve, festa dies (procesiehymne)
Laude novella
Ave Donna Santissima
Ave regina gloriosa
0 divina virgo, flore
Amor vincit omnia / Marie preconio
Sovrana si'ne' sembianti
Ortorum virentium / Virga Yesse
Salve, virgo pretiosa

Anoniem / Serafino Razzi (16de eeuw)
Stabat mater dolorosa

De middeleeuwse laudesi' in Italië spaarden hun religieuze vurigheid niet enkel
op voor de zondagse mis: deze religieuze gemeenschappen zongen dagelijks, in hun eigen volkstaal, het Italiaans Ze verzamelden in kloosters of trokken de straat op in processiestoeten,
terwijl ze zichzelf uit boetedoening geselden en de hemel om vergiffenis smeekten.
Met het programma van vandaag, Piety and Passion: women's song in medieval
Italy vertolkt Elysium een selectie Marialauden. De groep heeft als voorbeeld een middeleeuwse religieuze zusterschap voor ogen met vrouwen voor wie die liederen tegelijkertijd een
verklaring waren van innige liefde én een uitweg tot redding. Vrouwen die opkeken naar Maria,
samen met haar weenden, haar loofden en smeekten hun voorspraak te zijn. De liederen
waren tegelijk sterk ritueel en diep persoonlijk.
Piety and Passion is zo'n, weliswaar ingebeeld, ritueel. Het programma opent
met het gregoriaanse lied Salve, festa dies, een typische welkomstgroet voor feestelijke gelegenheden. De laude die daarop volgen, belichten verschillende aspecten van Maria en vergezellen haar tijdens specifieke gebeurtenissen, gaande van het heerlijke moederschap tot de
rouw om haar verloren zoon. In de vier liederen uit de Laudario di Cortona, uit de late 13de
eeuw, wordt Maria bezongen omwille van haar pracht als heilige vrouw, glorieuze koningin en
goddelijke maagd. Het programma wordt verdergezet met muziek uit de bloemrijke Laudario
di Firenze uit de vroege 14de eeuw. Het motet Amor vincit omnia / Marie preconio beschrijft hoe
Maria's liefde zegeviert. Sovrana si'ne' sembianti viert dan weer de maagdelijke geboorte van
de Heer. Het motet dat erop volgt, Ortorum virentium / Virga Yesse, is eigenlijk de inzet van het
passieverhaal. Geconstrueerd op een tenor uit de beroemde paassequens Victimae pascali laudes, roept dit triplurn Maria op om haar zoon te verzoeken de zangers te verlossen. Salve, virgo
pretiosa ten slotte, het laatste lied uit de Laudario, stelt een dialoog voor waarin Maria aan
Sint-Bernardus het lijden beschrijft dat ze onderging toen ze haar zoon de tocht naar het kruis
zag maken. De compositie naar de sequens Stabat mater dolorosa weerspiegelt het openingslied van dit programma en vormt zo een gepaste afsluiter van dit ritueel concert.
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Ensemble Mikado
Coaching

Woensdag 25 augustus 2004, 14.10 uur
Kapel Elzenveld

Presentation

Donderdag 26 augustus 2004, 15.40 uur
Kapel Elzenveld

Agnes Heginger (Oostenrijk)
Eva Reiter (Oostenrijk)
Katharina Lugmayr (Oostenrijk)
Maja Osojnik (Slovenië)
Thomas List (Oostenrijk)

sopraan
viola da gamba & blokfluit
blokfluit
blokfluit
blokfluit

Ensemble Mikado
Het Ensemble Mikado werd opgericht door studenten blokfluit uit
de klas van Hans Maria Kneihs aan de Hochschule fr Musik und darstellende
Kunst in Wenen. De muzikanten bestudeerden er de blokfluitliteratuur uit de
Middeleeuwen tot het heden en vervolledigden hun opleiding met masterclasses
bij Matthias Weilenmann, Pedro Memelsdorff, Dan Laurin, Walter van Hauwe en
Han Tol.
Essentieel in de vertolkingen van het jonge ensemble is de integratie van elementen uit de improvisatie, de hedendaagse muziek en de jazzwereld. Een ander belangrijk aspect van de werkwijze van het Ensemble Mikado is
de samenwerking met andere musici, zangers en componisten. Een drukke concertagenda voerde het ensemble al naar tal van plaatsen zoals Liechtenstein,
Italië, Slovenië, Polen, Zwitserland, naar de Wiener Blockflótentage, het
11.5rOnge Festival in het Wiener Konzerthaus, de ISCM World Music Days 2003
en het oudemuziekfestival in Breáice, Slovenië.
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Anoniem (16de eeuw)
Prince Edwards Pavan
William Byrd (1543-1623)
Ye sacred Muses
Anoniem (16de eeuw)
Farewell the bliss
0 Lord, of whom I do depend
Hugh Ashton (ca.1485-1558)
Hugh AshtoMs Masque
Richard Nicholson (? — 1639)
In a merry May momn
Anoniem (16de eeuw)
Hold, lingel, hold

The Dark is my Delight, het programma van het Ensemble Mikado, toont de
affiniteit van Engelse renaissancecomponisten met diep melancholische muziek. Toch zijn de
onderwerpen van de composities, die zowel over het verlies van een geliefde gaan als over
onrechtvaardigheid en wanhoop ... nog sterk actueel.
William Byrd, die aan het einde van zijn leven beschouwd werd als de "Britanniae
Musicae Parens" (de vader van de Britse muziek) schreef een van zijn mooiste stukken Ye sacred
Muses toen zijn mentor, Thomas Tallis, stierf. Met de passage "Tallis is dead and Music dies"
toonde Byrd zijn volledige toewijding aan en respect voor zijn leraar en vriend. Naast Byrd zijn
er tal van - meestal onbekende - componisten die ons vele zeer dramatische composities nalieten. Een van deze stukken, Farewell the bliss, beschikt niet alleen over een tekst waarin de wanhoop bijzonder hard doorklinkt, maar drijft ook de smekende stem van de sopraan extreem de
hoogte in. "Strike out thy stroke," zingt ze, vooraleer ze zichzelf volledig overgeeft en sterft.
Het lied 0 Lord, of whom I do depend is afgeleid van een oude Engelse kerkmelodie die handig gecombineerd werd met de erg bekende melodie van Thomas Tallis: In Nomine,
een in die tijd erg populaire en vaak gebruikte cantus firmus. In de interpretatie van het
Ensemble Mikado raakt een fragiele stem, die tot God aan het bidden is, op een gegeven
moment al zijn woorden kwijt om uiteindelijk toch los te barsten in een hemels gezang.
Maskerspelen waren grootse hofspelen waarin muziek gecombineerd werd met
dans, poëzie, decors en theatrale kostuums. Het is mogelijk dat Hugh Ashton voor een van
deze evenementen de muziek geschreven heeft die het Ensemble Mikado vandaag brengt en
die gebouwd is op een erg simpele basso ostinato. Het meest interessante in dit stuk is de
microbeweging die voortkomt uit de licht ritmische wisseling in de drie andere stemmen.
Op zijn speurtocht doorheen het grote aantal consortliederen, vond het
Ensemble Mikado ook enkele stukken terug die over lichtere thema's handelen als vreugde,
geluk, en last but not least, drinkgelagen, zoals de twee volgende, vrolijke stukken tonen: In a
merry May mom en Hold, lingel, hold.
Kortom, met dit programma wil het Ensemble Mikado een kort overzicht geven
van het rijke repertoire van Engelse consortmuziek uit de Renaissance, met zijn gevarieerde
facetten die gaan van heel melancholisch en dramatisch zwart tot opgewekt en speels licht.
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Dionysus Consort
Coaching

Woensdag, 25 augustus 2004, 15.00 uur
Kapel Elzenveld

Presentation

Donderdag, 26 augustus 2004, 14.25 uur
Kapel Elzenveld

Benny Aghassi (Israel)
Antonia Tejeda (Spanje)
Pedro Castro (Portugal)

renaissanceblokfluiten
renaissanceblokfluiten
renaissanceblokfluiten

Dionysus Consort
Het Dionysus Consort werd in 1999 opgericht aan het koninklijk
conservatorium in Den Haag. De drie musici wijden zich aan de uitvoering van
renaissancemuziek en gaan bovenal op zoek naar het magische en het poëtische uit de 15de en 16de eeuw. Hun repertoire omhelst religieuze en wereldlijke muziek uit Engeland, Spanje, Portugal, Italië, Frankrijk en de Lage Landen.
Hoewel trouw aan de erfenis van de oudemuziekinterpretatie,
kan de speelwijze van het Dionysus Consort allesbehalve academisch genoemd
worden. De welbekende kunde van de groep om kleurrijke en opwindende uitvoeringen te brengen, binnen de grenzen van de historische interpretatie, geeft
het publiek een schitterende gelegenheid om de wonderlijke wereld van de
renaissancemuziek te ervaren. Het ensemble werd gecoacht door vooraanstaande consortdocenten, waaronder Peter van Heyghen, Sébastien Marq,
Dorothea Winter en Pedro
Memelsdorff. Het Dionysus
Consort gaf uitvoeringen in
Nederland en Spanje, onder
andere tijdens de festivals voor
oude muziek van Utrecht en
Barcelona. De drie leden bespelen instrumenten die met de
hand vervaardigd werden door
Adriana Breukink, naar het
model van de Bassano-originelen uit de 16de eeuw.
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PROGRAMMA
The mask of the devil
La Danza del Diavolo
Vincenzo Ruffo (ca. 1508-1587)
La Gamba in Basso e Soprano
La Gamba in Tenor
The Dance of the King
Henry VIII (1491-1547)
Without discord,
If love now reigned

Platonic love
Vossa lindeza

Anoniem
La nao podeis sor contentes
Nao podem meus olhos vervos
Senhora bem poderey
(Cancioneiro da Biblioteca Publica Hortensia, MS
119,
Biblioteca Municipal d'Elvas)
Sospiros de amor
Gabriel (? -1528)
No soy yo quien la descubre
Anoniem
Aquella buena muger
Los que amor y fe se tienen

Francisco de la Torre (fI. 1483-1504)
Alta

Het Dionysus Consort tekent zorgvuldig elk programma uit rond een bepaald
idee, door werken te combineren die samen een beeld schetsen van de renaissanceperiode. De
programma's kunnen gaan over het humanisme, religie, platonische liefde, bijgeloof of macht,
en bestaan uit verschillende segmenten die doorgaans stukken bevatten uit eenzelfde specifiek manuscript, een gedrukte bundel, een componist, een bepaald land of idee. Op het programma van vandaag staan werken uit vier speciale bronnen.
De bundel Capricci in Musica a tre vod is de enige verzameling instrumentale
composities van de Italiaanse componist en maestro di capella Vincenzo Ruffo. Ze vormen de
oudst bekende instrumentale stukken omschreven als 'capriccr
Het volgende manuscript ontstond waarschijnlijk in de eerste jaren van het
koningschap van Hendrik VIII, koning van Engeland, muzikant en componist. Van de verschillende mogelijke bezettingen om deze muziek uit te voeren, lijkt het blokfluitensemble een
van de meest passende. Bovendien is het duidelijk dat viool- en blokfluitconsorts erg in trek
waren in het 16de-eeuwse Engeland.
Vermoedelijk werd de derde bron, de Cancionero da Biblioteca Publica Hortensia.
gekopieerd in het midden van de 16de eeuw. Deze liedbundel is opgesplitst in twee delen: het
eerste deel bevat 65 liederen, allemaal driestemmig, waarvan er zestien in het Portugees en 49
in het Spaans zijn; het tweede luik bevat 36 gedichten zonder muziek, grotendeels in de
Spaanse taal geschreven.
De Cancionero Musical de Palacio ten slotte, is erg interessant omdat het het
muziekleven documenteert in Spanje onder de heerschappij van de katholieke koningen. Het
bevat 458 stukken, waarvan slechts eentje als puur instrumentaal beschouwd wordt: de Alta
van Francisco de la Torre. In de lijn van de 16de-eeuwse gewoonte om vocale muziek instrumentaal uit te voeren en naar de geest van de dirninutiekunst, werd deze prachtige compositie samen met die van de Cancionero da Biblioteca Publica Hortensia toegevoegd aan het repertoire van het blokfluitconsort, met een sprankelend resultaat als gevolg.

p. 59

Compagnia della Lauda
Coaching

Woensdag, 25 augustus 2004, 16.00 uur
Kapel Elzenveld

Presentation

Donderdag, 26 augustus 2004, 14.50 uur
Kapel Elzenveld

Karin Strinnholm Lagergren (Zweden)
Erik Ask-Upmark (Zweden)
Anna Rynefors (Zweden)

zang
gotische harp, psalterium & doedelzak
rebec & tamborello

Compagnia della Lauda
De Compagnia della Lauda bestaat uit drie jonge Zweedse muzikanten die zich uitsluitend richten op het middeleeuwse repertoire van de lauda
(lofzang). De drie studeerden in het Nederlandse Tilburg bij Rebecca Stewart en
in het Zweedse Göteborg bij Sven Berger. Momenteel zijn ze actief in verschillende ensembles gespecialiseerd in oude muziek. Erik Ask-Upmark en Anna
Rynefors zijn voltijds freelance musici, terwijl Karin Strinnholm Lagergren carrière maakt als freelance zangeres en lerares oude muziek.
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PROGRAMMA
Anoniem (vroege 14de eeuw)
A tutta gente faccio prego e dico
Anoniem (late 13de eeuw)
Laudar vollio per amore
Anoniem (vroege 14de eeuw)
Radiante lumera
Alta trinitá beata
Sia laudato San Francesco

Met het programma Laudar vollio per amore: music for a saint, vertolkt de
Compagnia della Lauda 'laude spirituali', een fenomeen dat ontsprong in het middeleeuwse
Firenze en dat 'religieuze lofzangen' betekent. Volgens de legende schreef niemand minder dan
de heilige Franciscus van Assisi, stichter van de franciscaner orde, de allereerste lauda in de
vroege 13de eeuw: het Lied van de zon. Spijtig genoeg is de melodie ervan verloren gegaan.
Later werden veel laude ter ere van Sint-Franciscus geschreven, waaronder Laudar vollio per
amore en Sia laudato San Francesco, die het verhaal vertellen van het leven en de daden van
de heilige.
Gezongen in de taal van het volk, vormden de laude een fascinerende mix van
het wereldlijke en het geestelijke, en erg snel werden zij een van de meest populaire muziekgenres in het middeleeuwse Italië. Een factor die hiertoe bijdroeg, was ongetwijfeld het feit dat
zingen en luisteren naar laude beschouwd werd als een acte van berouw die je tijd in het vagevuur verkortte en een snellere toegang tot de hemel waarborgde. Al vlug werden professionele bendes instrumentalisten en zangers gevormd, die vaak 'compagnieën' genoemd werden en
geheel toegespitst waren op de kunst van de vertolking van de laude.
In dit concert brengt Compagnia della Lauda, een ensemble dat zich precies op
deze middeleeuwse laudecompagnieën inspireert, het verhaal van een van de grootste middeleeuwse figuren en heiligen: Sint-Franciscus.

p. 61

B-FiVE
Coaching

Woensdag, 25 augustus 2004, 16.50 uur
Kapel Elzenveld

Presentation

Donderdag, 26 augustus 2004, 11.35 uur
Kapel Elzenveld

Markus Bartholomé (Duitsland)
Katelijne Lanneau (België)
Thomas List (Oostenrijk)
Silja-Maaria Schat (Zwitserland)
Mina Voet (België)

blokfluit
blokfluit
blokfluit
blokfluit
blokfluit

B-FiVE
Het blokfluitkwintet B-FiVE werd in 2003 opgericht door vijf
jonge, veelbelovende blokfluitisten. De vijf musici, die van verschillende
Europese landen afkomstig zijn, ontmoetten mekaar aan de Escola Superior de
Milsica de Catalunya (ESMUC) in Barcelona. Ze studeerden er bij de bekende
blokfluitspeler en pedagoog Pedro Memelsdorff. Alle vijf de musici hebben een
verschillende achtergrond, maar beschikken over een sterke persoonlijkheid.
Het ensemble zoekt tijdens zijn optredens met veel creativiteit naar een nieuwe,
frisse interpretatie van het traditionele renaissance- en vroeg-barokke repertoire voor blokfluitconsort. Het ensemble combineert dit met research naar de historische uitvoeringspraktijk en betoverend, intiem ensemblespel. Naast oude
muziek, vertolkt B-FiVE ook hedendaagse composities.
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William Byrd (ca. 1540-1623)
The leaves be grene
John Dowland (1563-1626)
Pavane Lachrimae Coactae
Mr. Giles Hobies Galiard

Christopher Tye (ca. 1505-1572)
0 Lux Beata Trinitas
In Nomine Crye
Antony Holborne (ca. 1545-1602)
Almain The Fruit of Love
The Nightwatch

Jacob van Eyck (ca. 1590-1657)
Doen Daphne

B-FiVE werkt rond het programma The Fruit of Love met muziek uit de tijd van
Elizabeth I van Engeland. Het bewind van Elizabeth 1(1558-1603) staat bekend als de glorietijd van de Engelse cultuur. Shakespeares toneelstukken zijn er beslist het belangrijkste
bewijs van, maar ook in de muziek uit dit tijdperk vinden we fascinerende en zeer verscheiden
kunstwerken terug. Bovendien nam Elizabeths vader, koning Hendrik VIII, in het jaar 1540
vijf broers in dienst van de bekende Venetiaanse muzikantenfamilie Bassano om een blokfluitconsort op te richten. Op die manier konden de componisten die onder de heerschappij
van Elizabeth I werkten, rekenen op een werkelijk excellent blokfluitensemble.
„England one God, one truth, one doctor hath
for musicks art, and that is Doctor Tye
admired for the skill in musick's harmony."
Deze regels lofspraak, de woorden van koning Hendrik VIII zelf in een stuk uit
1605, tonen de invloed aan die Christopher Tye zelfs na zijn dood uitoefende. De werken van deze
componist zijn verzameld in een anthologie die rond 1578 werd samengesteld. Dit Booke of in
nomines and other soyáigne songs bevat meteen ook een van de belangrijkste werken van William
Byrd, een 'gentleman' uit de koninklijke kapel: The leaves be grene, een prachtige variatiereeks
op een Engelse folksong die in de meeste bronnen vermeld staat onder de titel Browning.
De Elizabethaanse muziek heeft een diepe impact nagelaten op de rest van
Europa. In de collectie Der Fluyten-Lusthof van Jacob van Eyck, een koster uit Utrecht, treffen we bijvoorbeeld talrijke Engelse schetsen aan. Samen met eenvoudige, anonieme consortliederen als When Daphne from fair Phoebus did fly, vinden we er ook Pavane Lachrimae in
terug, een compositie van John Dowland, de grote melancholicus die zichzelf omschreef als
'Jo: dolandi de Lachrimae'. De toestand van melancholie fascineerde mensen uit die tijd: er
werden verschillende verhandelingen geschreven over de oorzaken en gevolgen van deze
gemoedsgesteldheid, en in de mode dweepte men met de kleur zwart. De `seven passionate
pavans' uit de verzameling Lachrimae or seven Teares kunnen worden opgevat als een muzikaal essay dat perfect binnen deze cultus past.
In 1600 werd Dowlands Second book of Ayres gedrukt. Het eerste lied daarin
was opgedragen aan de "allerberoemdste Anthony Holborne". Een jaar eerder had deze populaire luitist een anthologie gepubliceerd met werken als The image of melancholy, naast korte,
levendige dansen. Deze dansen, met hun betoverende melodieën, getuigen van de exuberante
joie de vivre van een samenleving die goed wist dat ze in een 'gouden tijdperk' leefde.
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Don Dijstuk van La Mancha,
muziektheater voor en door jongeren

HetPaleis
Theaterplein
2000 Antwerpen
Voorstellingen op zondag 29 augustus, om 14.00 en 16.30 uur
In samenwerking met
Met de steun van

M ti S I CA

cypres

Een lange smalle en een korte dikke. Mijnheer Dijstuk en mijnheer Pens, Don
Quichot en Sancho Panza. Ze zijn elkaars tegengestelde, maar toch onafscheidelijk verbonden
in de wildste avonturen. Honderden keren werden hun avonturen afgebeeld, naverteld en herschreven. Wij voegen er nu onze versie aan toe. Een voorstelling met een mix van zang, dans,
woord, video en poppenspel. Een voorstelling door 29 jongeren tussen 11 en 15 jaar. We verzoenen de wereld van de Spaanse flamenco (gitaar) met de romantiek van Richard Strauss
(cello) en de volkse polyfonie uit het Spanje van de 16de eeuw (zang). Met medewerking van:
Liesbet Vereertbrugghen (concept, artistieke coördinatie), Karel Van Ransbeeck (poppenspel),
Marnix De Cat (zangcoach), Jan Boon (video/audio), Roel Dieltiens (cello), Michel Gillain (flamencogitaar), Eva Moreno (flamencodans), Hilde Bossens en Ilse Wijnen (kostuums en rekwisieten). Deze voorstelling is bijzonder geschikt voor een publiek vanaf 7 jaar. (zie ook p. 311)
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Festivalcafé

Liesbeth Van Wijnzaal
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
22 - 29 augustus
11.00 - 17.00 uur
Toegang gratis

Festivalgangers en muzikanten hebben steevast een trefpunt nodig. Om de
inwendige mens te versterken of om gewoon wat bij te praten. Vandaar dat u ook dit jaar weer
terecht kan in het Festivalcafé in de mooie Zuster Van Wijnzaal, die leidt naar de kloostertuinen van het Elzenveld. Mark Sound heeft er zich alvast geïnstalleerd met zijn interessante collectie cd's oude muziek waartussen u vooral opnamen van de aantredende artiesten zult vinden.

potaardestraat 4
rue d'argile
1950 Kraainem (stockel)
Tel :02 731 63 62
rnarksound@skynet . be

CD - speciaalzaak klassiek - jazz

Ter gelegenheid van het LAUS POLYPHONIAE bieden wij u een zeer uitgebreid
aanbod van oude muziek aan.
" elke dag in het festivalcafé met een aanbod van meer dan 800 CD's
* tijdens ieder avondconcert met CD's van de aantredende artiest
Het hele jaar door vindt u deze en ook andere duizenden CD's terug in
onze winkel. Wat we niet op voorraad hebben bestellen we graag voor
u en indien gewenst bezorgen we uw bestelling per post.
van dinsdag tot zaterdag - openinguren:10u-13u en 14u-18u30
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NIEUW

Wetenschappelijke uitgaven Alamire
Facsimiles. Deze uitgaven bieden de mogelijkheid om de bron
in haar originele vorm te bestuderen.

Codex Calixtinus
1 vol., 21 x 29.7 cm, 56 p. / Prijs 50 euro / Bestelnummer Cl RMA 1

Nieuwe catalogus
Vraag de nieuwe
catalogus met
wetenschappelijke
uitgaven aan via

Monumenta Flandriae Musica. Een reeks
met moderne kritische uitgaven en transcripties
van het Vlaamse muzikale erfgoed.

Petrus Hercules Brehy Motetten (Selectie)
1 vol., XL + 72 p., 56 p. / Prijs 70 euro / Bestelnummer MFM6a

info@alamire.com

Alle titels zijn te bestellen via

www.alamire.com

\ I

\\iIt I

Yearbooks of the Alamire Foundation. De jaarboeken bundelen
verslagen van congressen waar nieuwe onderzoeksresultaten
worden voorgesteld.

The Burgundian-Habsburg court complex
of music manuscripts and the workshop
of Petrus Alamire
1 vol., 378 p. / Prijs 52 euro / Bestelnummer YAF 5

Alamire
Muziekuitgeverij

Toekomstlaan 5B, BE-3910 Neerpelt
Tel. +32 11 610 510 • Fax +32 11 610 511 • into@alamire.com www.alamire.com

raltegitzene voor fecilebi's
ZiZo is Vlaanderens grootste magazine voor homo's,
lesbiennes en bi's. Je vindt er holebinieuws,
interviews, ernstige en minder ernstige rubrieken,
boek-, film- en cd-besprekingen, erotisch verhaal,
foto's en strips. Verder gratis contactzoekertjes en een
uitgebreide party-kalender!
Info? Abonneren? Eén contact: ZiZo, Kammerstraat 22, 9000 Gent, 09 223 69 29,
wwwaizo-magazine.be, zizo@holebifederatie.be.

Concerten
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Operationele leasing van personenen bestelwagens, alle merken
Verhuur op korte termijn
Unieke mobiliteitsoplossin gen

ING
CAR LEASE

ING Car Lease Belgium
Long Term Rental NV/SA
Ingberthoeveweg 6
2630 Aartselaar
Tel +32 3 450 18 18
Fax +32 3 457 41 31
E-mail: info@ingcarlease.be
www.ingcarlease.be

CONCERT 1

Zaterdag 21 augustus

20.00 uur

De Roma

In coproductie met:

Festivoce, Pigna, Corsica
Festival I Grandi Appuntamenti delta Musica,
Arezzo, Italië
Festival Brezice, Slovenië

Met dank aan:

Carlo Angeletti, II Teatro degli Instabili, Assisi
La Nobilissima Parte de Sopra, Assisi
Francesco Luisi, Università di Parma

Met de steun van:

Stockmans Kalenders

G

Nationale Loterij

Maurizio Schmidt
Patrizia Bovi
Daniele Gelsi
Véronique Daniels
Enrico Sciamanna
Nando Citarella
Gianni Staropoli
Giacomo Cova
Ensemble Micrologus

regie & teksten
concept
kostuums
choreografie
teksten
volksdans
technisch directeur
regieassistent
muzikale leiding

De Florentijnse edelen
Patrizia Bovi
Olivier Marcaud
Mauro Borgioni
Simone Sorini
Adolfo Broegg
Goffredo Degli Esposti
Gabriele Russo
Igor Pomykalo
Mauro Morini
Dani Pelagatti
Isacco Colombo
Gabriele Miracle
Marta Graziolino
Véronique Daniels

zang
zang
zang
zang
luit & vihuela
fluit en trommel, bombarde
& doedelzak
vedel & viola
lira da braccio & viola
schuiftrombone
& trombone
bombarde
bombarde & schalmei
psalterium & percussie
harp
dans & choreografie

De komedianten
Carles Mas
Ulrich Pfeifer
Nando Citarella
Silvia Paoli
Carlo Ottolini
Giorgio Branca

dans, eenhandsfluit
en trommel
zang & draailier
zang en & percussie
actrice
acteur
acteur
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Ensemble Micrologus
De filosofie
Het Ensemble Micrologus was een van de eerste formaties om het stof te blazen
van de middeleeuwse muziek in Italië. Zijn nieuwe manier van interpretatie zorgde er mee voor
dat deze muziek, zowel op nationaal als op Europees vlak, steeds vaker beluisterd en geapprecieerd wordt. De weg die Micrologus heeft afgelegd, begon met de intense studie van rechtstreekse en onrechtstreekse bronnen op zowel historisch, paleografisch, organologisch als iconografisch vlak. Doel was de interpretatie van middeleeuwse muziek te ondersteunen met goed
gefundeerde hypothesen omtrent de historische uitvoeringspraktijk en muziekesthetica. Aan
de basis van het werk van het Ensemble Micrologus ligt echter niet enkel dit bronnenonderzoek (dat in sommige gevallen trouwens tot de reconstructie van unieke muziekinstrumenten
leidde), maar ook de studie en de vergelijking van de levende orale traditie.
Vooral het etnomusicologisch onderzoek bleek relevant voor de herlancering van
de middeleeuwse muziek. Algemeen wordt immers aangenomen dat de muziek van orale culturen veel archaïsche kenmerken vertoont die overeenkomen met bepaalde aspecten van de
oude muziek in het algemeen en met die van de Middeleeuwen in het bijzonder.
Etnomusicologisch onderzoek kan dan ook een nieuw licht werpen op specifieke vocale en instrumentale uitvoeringstechnieken enerzijds, zoals de frasering, de vocale uitdrukking en de
vocale en instrumentale versieringstechnieken, en op de intonatieproblematiek van de modi
en de polyfonie anderzijds. Bepaalde interpretaties die verbonden zijn met de meer recente uitvoeringspraktijk kunnen zo weerlegd worden.
Voor de musici van Micrologus is de reconstructie van de oorspronkelijke functie
van de muziek, zowel aan productieve als aan receptieve zijde, fundamenteel. In deze optiek lanceerden zij hun totaal nieuwe benadering, waarbinnen het concert méér is dan louter uitvoerend
spektakel - hetgeen overigens ook in de Middeleeuwen zo was. De muzikanten van Micrologus
doen hiervoor niet alleen een beroep op hun academische en musicologische opleiding maar ook
op hun rijke ervaring als deelnemers aan middeleeuwse feesten. Een significant voorbeeld van
zo'n middeleeuws feest is de Calendimaggio van Assisi. Tijdens de Calendimaggio tracht men het
muzikale evenement terug te projecteren in zijn oorspronkelijke tijdsgeest en ruimte: de kerk,
het hof, het plein, de straat. Gebed en statigheid, epische zang en liefdeslyriek, feest en dans,
stoet en religieuze processie vinden er hun symboliek en waarde als ritueel terug.
Dankzij de combinatie van al deze elementen slaagt het Ensemble Micrologus
erin op een originele manier onuitgegeven of slechts gedeeltelijk bekende manuscripten en
codices terug tot leven te roepen. De werken worden getransformeerd tot beredeneerde thematische uitvoeringen en opnamen, waarbij het spektakelelement en de toegankelijkheid voor
een zo ruim mogelijk publiek nooit uit het oog verloren worden.

Het levensverhaal
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Na jarenlang musiceren tijdens het driedaagse, middeleeuwse feest van de
Calendimaggio in Assisi, richtten de klassiek geschoolde muzikanten Patrizia Bovi, Adolfo
Broegg, Goffredo Degli Esposti en Gabriele Russo in 1984 het Ensemble Micrologus op.
Sindsdien realiseerde het ensemble meer dan twintig programma's, waarvan sommige geënsceneerd, met uitvoeringen in Italië, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië,
Spanje, Portugal, Nederland, België, Zwitserland, Slovenië, Polen en Japan.

Aanvankelijk werkten de leden van
Micrologus onder andere mee aan de activiteiten
van het Laboratorio Arte Musica e Spettacolo van
Assisi. Ze volgden er cursussen en seminaries die
bijdroegen tot de realisatie van religieuze drama's
en voorstellingen. In diezelfde periode waren ze
ook betrokken bij het studiecentrum Ars Nova in
Certaldo, waar ze de kans kregen zich te verdiepen
in de opvattingen van de meest prestigieuze
Italiaanse en buitenlandse musicologen.
Het Ensemble Micrologus gebruikt
schitterende, getrouwe reconstructies van kostuums, scenografische elementen en natuurlijk
ook van oude muziekinstrumenten. Voor dat Ensemble Micrologus
laatste wordt er nauw samengewerkt met verschillende gespecialiseerde instrumentenbouwers. Elk jaar presenteert de groep een of twee
nieuwe thematische programma's, afwisselend met profane en religieuze muziek uit de 12de
tot de 15de eeuw. Daarenboven gaat de groep in op opdrachten van verschillende Europese
festivals. Zo maakte het ensemble in 2002-2003 een tournee doorheen Frankrijk, Spanje,
België en Italië met een scenische productie van Le Jeu de Robin et Marion van Adam de la
Halle. Micrologus kon al rekenen op de bijzondere medewerking van eminente onderzoekers,
zoals bijvoorbeeld Dinko Fabris van het departement oude muziek van het conservatorium van
Hari. Het ensemble geniet ook de steun van belangrijke Europese onderzoekscentra, waaronder CERIMM van de Abbaye de Royaumont in Frankrijk, waar de groep gedurende twee jaar
in residentie werkte voor onderzoek en productie (2001-2002).
Sinds enkele jaren geeft het Ensemble Micrologus cursussen en workshops over
de interpretatie van middeleeuwse muziek, in samenwerking met onder andere het Festival di
Urbino, de Cité de la Musique in Parijs en de Abbaye de Royaumont. Het bijzonder veelzijdige
ensemble neemt verder geregeld deel aan theater-, dans- en filmprojecten en tekende onder
meer voor de soundtrack voor de film Mediterraneo van Gabriele Salvatores. De groep werkte
zelfs samen met enkele van de belangrijkste artiesten op het vlak van hedendaagse muziek.
Het Ensemble Micrologus heeft reeds vijftien cd's op zijn naam staan, waarvan
de meeste verschenen bij het Franse label Opus 111-Naïve. In 1996 werd het ensemble in
Frankrijk bekroond met een Diapason d'Or de l'Armée voor de cd Landini e la musica florentina en in 1999 voor de cd Alla napolitana. Deze laatste opname kwam tot stand in samenwerking met de Cappella della pietà de' Turchini van het centrum voor oude muziek in Napels.
Verder verleende het ensemble zijn medewerking aan talrijke opnamen voor radio en televisie,
zoals voor RAI 1, RAI 2, Radio 3, Radio France Culture, Radio France Musique, de ORF in
Wenen, Radio Suisse en Asaki Television di Osaka.
Voor 2004 staan er drie nieuwe cd-releases op stapel bij het Franse label ZigZag Territoires: Le Jeu de Robin et Marion, Magister Zachara da Teramo en de heruitgave van
11 1audario di Cortona. Dit jaar treedt het Ensemble Micrologus op als het ensemble in residence van Leus Polyphoniae, een organisatie van het Festival van Vlaanderen-Antwerpen.
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Maurizio Schmidt
Na zijn studies politieke wetenschappen behaalde Maurizio Schmidt in 1978
een diploma dramatische kunsten aan de school van het Piccolo Teatro in Milaan. Hij specialiseerde zich geruime tijd in de theaterpedagogiek in New York aan de Actors' Studio en in
Oost- en West-Berlijn respectievelijk met het Berliner Ensemble en Schaubfihne. Nadien was
hij assistent-regisseur van A.R. Shammah, Franco Parend, Giorgio Gaber en Peter Stein.
Sinds vijftien jaar is hij leraar voordracht aan de Civica Scuola d'arte drammatica 'Paolo
Grassi' in Milaan, waar hij de acteursopleiding coördineert.
Met het toneelstuk Cristoforo Colombo-Elogio a chi in America ci va sbagliando
strad n won hij de Premio Candoni Arta Terme in 1985 en de Prix Suisse Zurichin 1988. Niet
alleen schreef hij dit stuk, hij nam ook de regie en de hoofdrol ervan op zich voor de Radio
Svizzera Italiana. Maurizio Schmidt schreef en regisseerde nadien verschillende stukken,
waaronder in 1978 Pil grigio che verde, een verhaal over de militaire dienst en in 1988
Garbage Boat, een jazz-opera over vuilnis in de stad. Met dit laatste werk werd hij finalist in
het concours Premio Stregatto 1989. Volgden daarop Sotto il letto in 1994, een kindermusical
over angst, La leggenda delta nascita della democrazia in 1995, Arlecchino militare (memoria di
una commedia perduta dei comici dell'arte), een reisvoorstelling die werd uitgevoerd in het kasteel van Udine, de bisschoppelijke kerk van Corciano en de Rocca Minore van Assisi, en La
nuova leggenda di Ognuno, een religieuze voorstelling die uitgevoerd werd in de portalen van
de kathedralen ter ere van het jubileumjaar 2000. Daarnaast vertaalde hij verschillende
Engelse en Franse toneelstukken naar het Italiaans.
Als acteur trad hij op in een dertigtal toneelvoorstellingen en een tiental films.
Van 1980 tot 1986 was hij vaste medewerker bij de Radio Svizzera Italiana. Hij werkte ook
geruime tijd voor het Piccolo Teatro in Milaan, het Teatro Pierlombardo, het Teatro dell'Elfo,
het Teatro di Porta Romana, het Teatro alla Scala, het Ente Teatrale Trentino, de
Fontemaggiore di Perugia, de Studio Festi en de CRT. Zijn belangrijkste hoofdrollen waren:
de burgerheld in La trilogia dell'eroe borghese van Sternheim in een regie van Mezzadri. Hugo
in Le mand sporche van Sartre in een regie van Parodi, Don Rodrigo in I promessi sposi alla
prova van Testori en Tristan in I cavalieri di Re Arthur in een regie van Shammah. Verder speelde hij Guerrino in Guerrino detto ii Meschino in een regie van Frondini, Sigismondo in La vita
è sogno van Calderon de la Barca in een regie van Carutti en de verteller in Prokofievs Pierino
e il lupo onder leiding van Grazioli in het conservatorium van Milaan.
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Ook zijn palmares als regisseur kan tellen. Zo regisseerde hij Lux Fulgebit met
V. Festi, een middeleeuws mysteriespel waarin lichteffecten en gregoriaanse liederen een centrale rol spelen en dat uitgevoerd werd in het Italiaans tijdens de Autunno Musicale te Como
In 1986 en in het Engels in Houston in 1987. Hij voerde de regie van La maison frontière van
Slawomir Mrozek in het Teatro Verdi van Milaan in 1987, een fantasie voor acteurs en poppen volgens de teatro-nerotechniek, en van de Trilogia sull'Est Europa. Dit drieluik werd opgevoerd in 1991 in het Farneto Teatro, als onderdeel van het Teatro Out-Off van Milaan, en
bestaat uit de delen Memorandum van Vaclav Havel, L'Orazio van Heiner Muller en Verso
Cassandra van Eschilo, Schliemann en C.Wolf. Daarop volgden Piccolo Circolo Chiuso, van
Salvatore Licitra, een multimediale, bewegende voorstelling in een oude steenbakkerij, tot
stand gekomen in samenwerking met de schilder Mirnma Paladino en uitgevoerd tijdens het
Benevento Cittâ Spettacolo in 1993; Un uomo è un uomo van Berthold Brecht, een reisvoorstelling die onder meer plaatsvond in de luchtafweerbunker van het Castello van Udine, in de

opgravingen van het Palazzo Bufalini in Cittá di Castello en in het centraal station van
Umbertide in 1995; Sogno di una notie di mezza estate van William Shakespeare uitgevoerd
door het Farneto Teatro in het bos rond de bisschoppelijke kerk van Corciano, op de Rocca
Maggiore van Assisi en in de tuinen van het Palazzo Vitelli van Cittá di Castello in 1996;
Volpone van Jonson in 1997; Nicht so aber so-combattimento brechtiano, een boksersfantasie'
over het theater van Bertolt Brecht, in 1999 opgevoerd tijdens het Europees Festival van de
toneelscholen van het Piccolo Teatro in Milaan; Water Music van Georg Friedrich Hándel, een
klank- en lichtspel voor orkest en acteurs, met bootjes, machinerieën en vuurwerk op de
warmwaterbronnen van Saturnia, ter gelegenheid van oudejaar 2000; La disputa van
Marivaux en La signorina Giulia van Strindberg in 2000; Saulo di Tarso van Oscar Vladislas
Milosz, ter gelegenheid van het volkstheaterfeest in San Miniato in 2001; Tre studi per
Tennessee Williams in 2002; San Paolo progetto per un film mai realizzato van Pier Paolo
Pasolini, een multimediaal wereldlijk oratorium in 2002; La dodicesima hotte van
Shakespeare, met uitvoeringen in het klooster van San Agostino te Corciano in 2002; La lunga
notte di Medea van C. Alvaro in 2003; I promessi sposi alla proua van G. Testori (Elsinor 2003)
en ten slotte li Decameron, een feestelijke zomervoorstelling met veertig acteurs en muzikanten om Boccaccio's honderd verhalen die in tien dagen verteld werden tot leven te brengen in
de oude binnenstad van Corciano in 2003.
In 1991 richtte Maurizio Schmidt de Associazione Teatrale Farneto op, een vereniging die toneelvoorstellingen in onconventionele ruimtes organiseert en waarbinnen het
project Theater buiten het theater' bedacht werd.

Patrizia Bovi
Patrizia Bovi werd geboren in Assisi. Ze studeerde zang aan het Morlacchi- conservatorium in Perugia en ging zich verder specialiseren bij Sergio Pezzetti. Al in haar kinderjaren nam Patrizia Bovi deel aan de Calendimaggio van Assisi, een muzikale wedstrijd die
teruggaat op een middeleeuws gebruik. Daar raakte ze geboeid door oude en renaissancemuziek, een passie die ze verder kon ontwikkelen dankzij haar samenwerking met het Milanese
ensemble Alla Musica.
Samen met Adolfo Broegg, Gabriele Russo en Goffredo Degli Esposti richtte
Patrizia Bovi in 1984 het Ensemble Micrologus op, een groep die zich toelegt op musicologisch
onderzoek naar en de uitvoering van middeleeuwse muziek. Datzelfde jaar volgde ze in
Certaldo cursussen musicologie, onder meer bij F. Alberto Gallo, Agostino Ziino, Nino Pirotta,
Giulio Cattin en John Nadás. Daarnaast studeerde ze notatie bij Véronique Daniels. Sinds
1990 is Patrizia Bovi lid van het vocaal kwartet van Giovarma Marini, een ensemble waarmee
ze reeds verschillende tournees ondernam. Met Dinko Fabris ging ze in 1998 een samenwerking aan omtrent het repertoire van de Napolitaanse villanella uit de eerste helft van de 16de
eeuw.
In 2000 was Patrizia Bovi te zien in een productie van Marco Paolini, I-Tigi
Canto per Ustica, een spektakel dat door de televisiezender RAI 2 werd uitgezonden. Datzelfde
jaar realiseerde ze samen met het Ensemble Micrologus de eerste integrale opname van 11
Laudario di Coriona, een tripel-cd waarbij ook een cd-rom van het manuscript werd uitgegeven. Eveneens in 2000 stichtte Patrizia Bovi het ensemble Tritonus, een trio dat zich concen-
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treert op onderzoek naar de oorsprong van de vocale muziek van
religieuze en profane congregaties. Ook bestudeert zij samen
met Francesca Breschi en
Gilberte Casablanca de 'talsobordone' van de 16de en 17de eeuw.
In het kader van
een musicologisch onderzoeksproject rond Adam de la Halle is
Patrizia Bovi sinds 2001 'artist in
residenee' bij de Fondation
Royaumont. Tegelijkertijd werkt
zij in Pigna samen met Ignazio
Macchiarella, Francesca Breschi,
Pino de Vittorio en anderen aan
een project waarbij de Corsicaanse, Toscaanse, Apulische
Patrizia Bovi
en Umbrische repertoires worden vergeleken. Bedoeling is de verbanden tussen orale en geschreven tradities aan het licht te
brengen. Patrizia Bovi is een van de adviseurs van het CER1MM, het 'Centre Européen pour la
recherche et l'interprétation des musiques médiévales'. Momenteel werkt zij samen met
belangrijke Europese instituten aan een internationaal project omtrent het onderwijs van
middeleeuwse muziek.

Daniele Gelsi
Korte tijd geleden, na de festiviteiten van de Giochi de le Porte, nam Daniele
Gelsi op 32-jarige leeftijd een belangrijke beslissing: hij liet de zekerheid van zijn maandloon
als bediende in een bedrijf in Gualdo definitief varen in ruil voor de fascinerende wereld van
het kunstambacht, meer bepaald van de kostumering. Deze ommezwaai kwam tot stand dankzij zijn jarenlange medewerking aan de voorbereidingen van de Giochi, waar zijn grote passie
voor kleren maken en ontwerpen, en zijn diepe interesse voor de Middeleeuwen en de
Renaissance, openbloeiden.
De eerste stap naar zijn nieuwe carrière deed hij vier jaar geleden met de deelname aan een cursus voor ambachtelijk werk in het kader van de historische optochten in
Bevagna. Twee jaar lang volgde hij lessen modelbouw en kostumering in de academie van
Perugia. Daar werd hij leerling van wijlen Giorg,io Tani, die kleermaker was voor het huis 'Casa
d'Arte Cerratelli' in Firenze en samengewerkt had met filmregisseurs als Zeffirelli en Visconti.
Giorgio Tani introduceerde hem in kringen die voor zijn werk belangrijk waren. Voor Daniele
opende zich op die manier een fascinerende en fantasierijke wereld waarin hij begon te werken en vrij vlug waardering kon ondervinden.
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De eerste kostuums die Daniele Gelsi maakte buiten het kader van de Giochi
de le Porte, waren bestemd voor de Calendimaggio in Assisi. Nadien volgden andere belangrij-

ke opdrachten, zoals de kostumering voor Voluptas, een op Caravaggio geïnspireerde voorstelling in het Piccolo Teatro van Milaan; voor de Palio delle Botti in Montepulciano; voor de
Giostra della Quintana 2003 in Foligno en voor de Calendimaggio van Assisi en de Quintana
2004; kostuums voor een voorstelling in Livorno rond de 18de en 19de eeuw; in Modena voor
een Don-Quichotspektakel en in Ban voor het feest van San Nicola. Verder werkte Daniele
Gelsi samen met het Milanese theateragentschap Studio Festi en was hij verantwoordelijk voor
de kostuums van de inhuldigingsplechtigheid van de Costa Crociere in 2003 en in 2004.

Véronique Daniels
Véronique Daniels behaalde een diploma oude muziek aan de Schola Cantorum
Basiliensis. Tijdens haar studies groeide haar belangstelling voor renaissance- en barokdans
en voor muziekpaleografie. In het atelier 'De la danse populaire' in Parijs bestudeerde zij volksdansen, Engelse country dances en Franse renaissancedansen. Via Andrea Francalanci kwam
zij ook met de Italiaanse renaissancedansen in contact. Jarenlang heeft Véronique Daniels
met Andrea Francalanci en Barbara Sparti samengewerkt en kennis uitgewisseld. Zo boog zij
zich onder meer over de problemen van de tempoverhoudingen in de Italiaanse balli uit de
15de eeuw, een onderwerp waarover zij reeds twee artikels schreef. Bovendien maakte zij een
transcriptie van luittabulaturen voor balletti uit de verhandeling van Cesare Negri uit 1602.
Dit werk presenteerde zij al op een internationaal congres in Gent in april 2000 en werd in
2001 gepubliceerd bij uitgeverij Olms.
Met haar specialisatie in de - voornamelijk Franse en Italiaanse - Renaissance,
haar muzikale scholing, haar belangstelling voor de oorspronkelijke bronnen en haar ervaring
op het gebied van de bewegingsleer, kan Véronique Daniels zich uitspreken over onderwerpen
die zowel op dans als op muziek betrekking hebben. Zij is oprichtster van Renaidance en
maakt zelf alle voorstellingen, waarbij zij ernaar streeft de muziek - en soms de teksten - met
het dansen te laten samengaan. Ook opteert zij ervoor niet enkel met beroepsmusici of professionele dansers samen te werken, maar om ook amateurs bij de voorstellingen te betrekken. Zij leert hen met het oorspronkelijke bronnenmateriaal
om te gaan en onderwijst hen in
de uitvoeringspraktijk van dans
en dansmuziek. Daarnaast
doceert Véronique Danicls
muziekpalcografie aan de
Schola Cantorum Basiliensis
en werkt zij als danseres en
choreografe mee aan programma's van derden.
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Véronique Daniels

Prologo

Waarin verteld wordt over een groep Florentijnse edelen die de stad ontvluchten tijdens het carnaval
van 1997 om muziekinstrumenten, boeken en kunstwerken van Savonarola's brandstapels te redden.
Anoniem
Pace e Gloria al Gentil Lauro
uit: Frottole, libro IV, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1505
Bartolomeo Tromboncino (1470-na 1534)
Guando lo porno vien da lo pomaro
uit Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Magliabechi XIX.164-167
& Frottole, libro XI, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1514
Anoniem
Un cavalier di Spagna
uit Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Magliabechi XIX.164-167
Antonius Capriolus (?-?)
Sotto un verde e alto cupresso
uit: Frottole, libro VIII, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1507
E d'un bel matin d'amore
uit Frottole, libro XI, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1514
Arrivo dei commedianti travestiti da piagnoni

Ik zag een zwaard boven Italië, klaagzangen van Gioseffo Gaffurio, preken van Girolamo Savonarola.
Anoniem
E d'un bel matin d'amore
volkslied
Tenzone tra nobili e commedianti

Carnavalslied waarin Zaffarino de vrouwen op een provocerende manier aanmoedigt om vogels te
leren vangen met een net.
Anoniem
Canto delle parete
uit: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Magliabechi XIX.164-167

Carnavalslied waarin Mauro antwoordt, de kastanjeverkopers imiteert, toespelingen
maakt op de mannelijke geslachtsorganen en zegt dat kastanjes de buik doen zwellen.
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Anoniem
Ai maroni, ai bei maroni
uit Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Magliabechi XIX.164-167

Een grijze fazantenhen: improvisatie op renaissancethema's uit Corsica en Campania.
Anoniem
Che mangerá la sposa....
improvisatie op een volkslied

Mariazo
Klucht van Pietro Antonio Caracciolo (Napels, eind 15de, begin 16de eeuw). De personages zijn een
meisje, een jongen, een bejaarde buurvrouw, een notaris, een pastoor en een derde. Een boerenhuwelijk waarin men, met toestemming van de domme echtgenoot, overeenkomt dat de aanbidder van
het meisje de getuige wordt.
Niccoleo Pifaro (1480-? 1566)
Per memorie di quel giorno / La mazacrocha
uit Frottole, libro VIII, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1507

Contrasti
Twistgesprekken over de liefde tussen Gianol en Rosina, waarin de edelen en de komedianten elk
op hun eigen manier vertellen over de liefdesgeschiedenis tussen de twee geliefden die door de
oude moeder tegengewerkt werden.
Niccols5 Pifaro
Per amor fata solinga / bello voltati in qua e do belle Rosina
Frottole, libro VIII, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1507

Twistgesprek tussen moeder en verliefde dochter.
Marchetto Cara (ca. 1465-1525)
AmerO non amen')

Pietro da Lodi (fl. ca. 1510)
La beltá ch'oggi è divina
uit Frottole, libro XI, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1514

Twistgeprek tussen Gianol, Rosina, de moeder en een aanbidder.
Nicole) Brocco (fl. vroege 16de eeuw)
0 tiente a l'ora
uit Frottole, libro VIII, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1507
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Farsa dell'amore militare

Lanzo en Scaramella. Een militaire moresca.
Anoniem
Lanx lanx schute schute (canto carnascialesco)
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Magliabechi XIX.164-167
Antonio Stringari (fl. 1505-14)
Poi ch'io sono in libertate
Frottole, fibro VIII, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1507
Anoniem
Scaramella va alla guerra
volkslied
Allegoria d'amore

Improvisatie op de lier.
Anoniem
All'ombra dun bel velo (madrigaal)
uit: Frottole, libro XI, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1514
Giovanni Lulino Veneto (?-?)
Nel tempo che riveste il verde manto
uit: Frottole, fibro XI, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1514
Anoniem
Poi ch'io son d'amor pregione
Frottole, libro XI, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1514
Farsa dell'amore grottesco

Dans van de paters die verliefd zijn op het oude vrouwtje.
Anoniem
Una vecchia sempiternosa
uit: San Lorenzo de El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio, MS IV.a.24
Una vecchia rencagnata
uit Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, MS 431
lncatenature
Anoniem
Fortuna disperata
uit Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Magliabechi XIX.164-167
Ludovico Fogliano (ca. 1475-1542)
Fortuna dun gran tempo! Che fa la ramazina / Dagdun Dagdun
uit Frottole, libro IX, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1509
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Festa Fiorentina
Festa Fiorentina is een muziekvoorstelling over het Firenze van vlak na de dood van
Lorenzo II Magnifico. Maar tegelijkertijd is het ook een spektakel rond de idee van de transformatie
zoals die heerste in de overgang van de late Middeleeuwen naar de Renaissance. De Italiaanse
muziek eind 15de, begin 16de eeuw werd namelijk gekenmerkt door een vergaande verweving van
stijlen, met evenzeer invloeden uit de meer gekunstelde transalpijnse polyfonie als zeer volkse
motieven die in citaatvorm de composities doorkruisten. Vaak zijn die fragmenten trouwens de
enige sporen die we van volkse thema's hebben teruggevonden. En precies van daaruit begint ons
werk: een zoektocht naar de originele vormen die de 'kunstige' compositie wist te transformeren tot
verschillende stijlen, volgens de welbekende techniek van de variatie op een thema.
De Testa' was een onconventionele plek waar een groep jonge poëten, zangers en
musici elkaar ontmoetten om de obscurantistische waanzin van Savonarola en de daarmee
gepaard gaande afschaffing van de vrolijke klederdracht aan het hof van de Medici, te vergeten.
De jongeren zochten er mekaar op om opnieuw een soort van hortus conclusus te creëren, verhaaltjes en barzellette (mopjes) te zingen en om de fantastische personages uit de kleurrijke volkse verbeelding, ware prototypes van de commedia dell'arte, terug tot leven te wekken.
Met de komst van een rondtrekkend gezelschap komedianten die, om een beetje
geld te verdienen, intermezzo's voordroegen, werd een nieuw element geïntroduceerd: liedjes en
farsen uit de orale traditie die in alle windstreken gezongen werden. Deze stukjes verraden
meteen de oorsprong van de citaten en de melodische fragmenten die we terugvinden in de polyfone constructies van Petrucci's frottole en in de Florentijnse canti carnascialeschi.
Uit de muziek ontspringt de verhaallijn zelf van het spektakel, en in de frottole
zitten de personages vervat: 'il cito' (de jongen) en 'la cita' (het meisje) in de klucht over de gelukkige liefde, de `mariazo contadino', de prototypes van de latere komedie zoals Scaramella
`Scaramouche' - een soort van Pulcinella avant la lettre
lanzo' (de kapitein) en 'la vecchia
maladetta' (het vervloekte oude vrouwtje) dat zich nu eens als koppelaarster voordoet, dan weer
als diegene die er plezier in schept spaken in de wielen van geliefden te steken.
Alle bronnen uit die tijd getuigen ervan: op het einde dansten de personages een
moresca. Zo is ook ons spektakel, net als de renaissancefeesten, haast een voorwendsel om die verschillende moresche te kunnen opvoeren, als zeldzame momenten waarin travestie, strijd, transformatie, het exotische en het extravagante zich kunnen manifesteren. Spel, liefde, oorlog en spotternijen aan het adres van de gezagdragers: het wordt allemaal in deze dansen verbeeld.
In zekere zin zijn alle aangehaalde elementen archetypische voorstellingen van
steeds terugkerende menselijke situaties. Zij duiken steeds weer op in de donkerste perioden van
de geschiedenis: bijvoorbeeld bij de jongeren uit de Decamerone die zich vrijwillig terugtrekken in
ballingschap om de zwarte dood te ontvluchten; en net zo bij onze personages die trachten te ontkomen aan de vervolgingen van Savonarola en daarom zingen over Lorenzo, het onbekommerde
leven in Fiorenza en de mooie tijd die, helaas, voorbijvliegt en bijgevolg maar beter op het ogenblik
zelf ten volle beleefd wordt. In die zin wordt Tiente a l'ora tiente al vent° een zachte vermaning, licht
als de zorgeloosheid waaraan hij refereert, namelijk die van een pre-intellectuele wereld waarin voldaan wordt aan de essentiële behoeften, waarin ruimte is voor de natuurlijk cycli, de jeugd en de
liefde, muziek en dans, kortom de nieuwe idealen van de mens uit de Renaissance.
Patrizia Bovi
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Situatieschets van de Festa Fiorentina
Op het einde van de 15de eeuw vormde Firenze, stad van Lorenzo Il Magnifico,
het ultieme toonbeeld van de Renaissance. Vanuit dit centrum straalde een nieuwe wereldvisie uit, een nieuw cultuurmodel dat in de eerste plaats tot uitdrukking kwam in de kunsten.
Klassieke thema's en modellen die voortgesproten waren uit het collectief geheugen en de
menselijke verbeeldingskracht, werden vanuit verschillende invalshoeken opnieuw geïnterpreteerd en terug uitgevonden. Modellen, variaties, nieuwe gezichtspunten: dit waren de elementen van de nieuwe renaissancevisie, zowel in de beeldende kunsten als in de muziek.
Net zoals in het Bourgondische chanson, werden in de Italiaanse composities
van die tijd -zoals in de 'frottole' en de 'canti carnascialeschi' of de carnavalsliederen- volkse
melodieën en teksten opgenomen, een techniek die bijna een stijlkenmerk werd. Het plezier
om te citeren en het bewerken van eenvoudige schema's waren inherent aan de compositietechniek van die tijd. Dit gold niet alleen voor de vermakelijke kleinere genres: ook de polyfone kunstmuziek, de liturgische muziek en het devotionele repertoire vormden gelegenheden
bij uitstek om te variëren op bestaande modellen.
In vergelijking met de transalpijnse cultuur was er in de Italiaanse en in het bijzonder in de Florentijnse traditie een niet geringe voorkeur voor het populaire, een hang naar
het kleurrijke, om niet te zeggen het lichtzinnige. Zozeer zelfs dat, uit reactie, Firenze op het
einde van de 15de eeuw in de greep kwam van een 'moraliserende koorts', die samenviel met
de prediking van Savonarola. Maar net daardoor kwamen de dieperliggende tendensen van die
tijd toch weer naar boven: immers, op het ogenblik dat 'vulgairdere' stijlen en thema's ogenschijnlijk verdwenen (verbannen) waren, garandeerde het fenomeen van de travestie het overleven van genres die teveel verspreid waren om werkelijk verloren te gaan en die in het begin
van de 16de eeuw inderdaad terug in de mode raakten.
Niet alleen de muzikaal-poëtische verbeelding maar ook de danskunst was volledig doordrongen van deze elementen, kijk maar bijvoorbeeld naar de coreuticadans. Dit komt
duidelijk tot uiting in het geschreven repertoire van de dansmeesters uit de 15de eeuw, in enkele kleinere bronnen, maar vooral ook in het geprefereerde dansgenre uit die tijd: de moresca.
Over de moresca weten we eigenlijk maar bitter weinig, tenminste wat de theoretische beschrijvingen van deze dansvorm betreft. Wel weten we dat er geen enkel feest, evenement of grote manifestatie plaatsvond, waarin niet een of meerdere moresche centraal stonden in het programma. Met haar uitbeelding van gewapende veldslagen of liefdesgevechten,
was de moresca de allegorische dans bij uitstek. Hoogstwaarschijnlijk vormt zij de mysterieuze schakel tussen de dionysische dans uit de klassieke periode en de typische figuurdansen
uit de traditionele Italiaanse cultuur die ons tot op heden overgeleverd zijn, zoals bijvoorbeeld
de moresche van de Toscaanse meifeesten, de tarantelle en de tammurriate.

p. 80

Kronieken, schilderijen en tekeningen tonen ons vreemde taferelen met oude en
jonge mannen, naakt of in extravagante kleren, zotten en narren, wildemannen en strijders,
die op een ongewone manier rond oude vrouwen dansen om te ontsnappen aan de stokslagen
van die 'boze vrouwen'. Of ze tonen afbeeldingen van mannen die mooie vrouwen trachten te
overhalen om hen de liefde te schenken of de kostbaarste vrucht. Deze mannen verpersoonlijken dan vaak goden of dieren, steeds op zoek naar het wonderbaarlijke en met de duidelijke
bedoeling om te verbazen.

Dezelfde personages - die als de eerste gemaskerde personages kunnen
beschouwd worden - worden teruggevonden in de frottole en de canti carnascialeschi. Ze
waren zo populair en geliefd dat ze zelfs bij de hogere Florentijnse klasse in zwang raakten:
Lorenzo in eigen persoon werd afgebeeld als componist en zanger van geïmproviseerde verzen.
Over deze delicate periode uit de Italiaanse muziekgeschiedenis kunnen we weinig met zekerheid bevestigen. Door de aard van de productieprocessen uit die tijd, die gebaseerd waren op het fenomeen van de transformatie, weten we echter stellig dat het einde van
de 15de eeuw een periode was waarin, meer dan ooit, de wederzijdse beïnvloeding en wisselwerking tussen de verschillende culturele niveaus heel intens was, haast zoals in een groot
combinatiespel. Uiteindelijk kennen we het eindresultaat van deze variaties, of beter gezegd de
muziekwerken, maar niet meer de modellen: die behoorden immers tot de mondelinge overlevering en veranderden bijgevolg natuurlijk, of verdwenen zelfs in de loop der tijden -in zulke
gevallen is de traditie datgene wat overgedragen wordt maar tegelijkertijd ook datgene wat
zichzelf onderweg afvallig is.
In de Festa Fiorentina beogen wij de reconstructie van volkse modellen: aan de
hand van fragmenten uit verschillende frottole - die soms tientallen jaren na hun ontstaan
genoteerd werden aan de hand van tenormelodieën uit de polyfone muziek en uit dansen,
en met behulp van beschrijvingen van moresche en meifeesten, trachtten wij de verschillende
stadia in het transformatieproces van de volkse melodieën terug te doorlopen.
Zo ligt het zwaartepunt van de muzikale voorstelling bij het zingen in kring en
de improvisatie, bij de rijmpjes met vioolbegeleiding, de schunnige liedjes en de frottole, bij de
instrumentale variaties en dans, de pantomime en de korte "farse", eerder dan bij de historische reconstructie van een bepaald feest waarvan een kroniek bestaat. Onze festa wordt een
allegorie, een beschrijving van een overgang: een brug tussen twee opeenvolgende maar toch
ver uiteen liggende werelden, de idee zelf van de transformatie, die even lichtvoetig verdwijnt
als de verzen van Il Magnifico.
Patrizia Bovi & Adolfo Broegg
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Festa Fiorentino.
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PROLOGO

PROLOOG

Dove si racconta di un gruppo di nobili fiorentini che fuggono da Firenze durante il
Carnevale del 1497 per salvare strumenti,
libri e opere d'arte dal rogo delle vanità del
Savonarola.

Waarin verteld wordt over een groep
Florentijnse edelen die de stad ontvluchten tijdens het carnaval van 1497 om muziekinstrumenten, boeken en kunstwerken van
Savonarola's brandstapels te redden.

Narratore
E' una historici fatta de niente, narrata su Ia
lira come facean i nostri cantimpanca. E' una
historia sanza Ii eroi, Ii ingegni de la Historia
grande perchè son sempre friri de codesto
ispazio impegnati a far fata pijl seri. E' una
historia di frottole, barzellette, cose futili e
leggere. Niente. Vento. De niente saret costituito to scenario: ii séni ridaran colore e forza
a boschi e vallate, e ai pastorelli e ninfe di
cui son popolosi i nostri colli, perchè quelli de
Ii tempi a seguire Ii vedano per la magia de
to teatro.

Verteller
Dit is een vederlicht verhrial dat op de klanken
van de lier verteld wordt, zoals onze troubadours dat deden: een ver aal zonder de helden
die de Echte Geschiedenis maken, omdat die
helden altijd bezig zijn met serieuzer zaken. Dit
verhaal bestont uit grappen en grollen, nutteloze, lichte dingen. Uit niets. Uit wind. Ook het
decor bestaat uit niets: de klanken geven kleur
en kracht aan woud en dal en aan de herderges en nimfen die onze heuvelen bevolken,
opdat de toeschouwers van nu hen zien herleven dankzij de magie van het theater

Pace e Gloria al Gen til Lauro

Vrede en glorie voor de edele Lorenzo

Intanto ii tempo. La. fine de un secolo prezioso. Era di pochi artni sortito di questa vita il
gentil Lauro. SeTtino gli araldi de la nostra
Signorial Pace e gloria al grande amico de
ogni umano ingegno. E' l'anno mille e quattrocento e novantasette: per le vie e le pk-177e
de Firenze to carnasciale empaza,
ma invece de le musiche e dè mascheramenti
si fanno de gran fochi: si da rogo alli histrumenti musicali, ai libri, ah travestimenti.

Het speelt zich af tegen het einde van een schitterende eeuw. De edele Lorenzo hor] deze
wereld al een jaar of wat geleden verlaten. Laat
de herauten van onze Signoria klinken! Vrede
en glorie voor de grote vriend van elk menselijk
vernuft! Het is het jaar 1497. In de straten en
op de pleinen van Firenze woedt het carnaval,
maar in plaats van muziek en maskerades zijn
er grote vuren: muziekinstrumenten, boeken en
vermommingen worden verbrand.

Una brigata di nobili signori adusi a quelli
diletti ora vietati fugge da Fiorenza per salvare sé e i propri histromenti musicali. Da la
Francict giet è disceso il grande Carlo, il Re
de Francia; ma ora Massimiliano Imperatore
è a Pisa, alle porte, minaccioso; to papa è
morto e la corte corrotta ha eletto il simoniaco
Alessandro: la fine dello mondo pare stia
iungendo. Cosi predica ogni giorno lo frate
che governa su Fiorenza.

Een gezelschap van edelen die vermaak schepten in deze nu verboden zaken ontvlucht de
stad om 't vege lijf en wat muziek te redden. Uit
Frankrijk is de grote koning Karel alreeds neergedaald, maar keizer Maximiliaan staat dreigend voor de poorten van Pisa. De paus is
gestorven en het corrupte hof koos Alexander,
die een simonist is, als zijn opvolger. Het einde
van de wereld is nabij, voorspelt Savonarola, de
prediker die over Firenze heerst.

Ma è ben istrana la gente raffinata de la mia
cittet: codesti signori sono in villa, capaci

Maar de verfijnde edelen van mijn stad zijn
vreemd: ze hebben zich verenigd in een land-

de dilettarsi... con quel porno da cui tutto iniziè.

huis en vermaken zich... met de appel waarmee alles is begonnen.

Quando lo porno vien da to pomaro
Quando to porno vien da to pomaro
se non è maturo non si possel
mai maturare.
La luna luce
el cor mi struge
caro amore
dolce amore
un brazo al col
la man in sen.
0 trad itora
per che non mi votu ben?

Als de appel de appelaar verlaat
voordat hij rijp is, zal hij nooit meer rijpen.
De maan geeft licht,
mijn hart doet pijn,
lieve schat,
zoetelief
een arm om de hals,
een hand op de borst.
0 ontrouw schepsel,
waarom heb je mij niet lief?

Quando to porno vien da to pomaro
se non è maturo non si possel
mat maturare.
La luna luce
el cor mi struge
un pè ne l'acqua
e l'altro in barcha
la mano in sen
l'arcobalen.
0 trad itora
per che non mi votu ben?

Als de appel de appelaar verlaat
voordat hij rijp is, zal hij nooit meer rijpen.
De maan geeft licht,
mijn hart doet pijn,
een voet in het water,
de andere in de boot,
de hand op de borst,
de regenboog.
0 ontrouw schepsel,
waarom heb je mij niet lief?

Un cavalier di Spagna
Un cavalier di Spagna
cavalcha per la via
a pè d'una montagna
carttando per amor d'unafantina:
“Voltate in qua do bella donzellina
voltate un poco a me per cortesia,
dolce speranza mia,
ch'io moro per tuo amor.
Bella fantina t'ho donato ii con"

Een Spaanse ridder
draaft over het pad
langs de voet van een berg
en zingt over zijn liefde voor een meisje.
"Draaije naar mij toe, mijn mooie jongedame,
draai je alsjeblieft een beeije naar mij toe,
mijn allerzoetste hoop,
want ik sterf van liefde voorjou.
Mooi meisje, ik heb jou mijn hart geschonken."

Appresso unafontana
vidi sentar la bella
soletta in terra piana
con una ghirlanda di fresca herbecina.
"Voltate in qua do bella donzellina
voltate un poco a me lucente stella.
Deh non m'esser
chè moro per tuo amor.
Bella fantina i t'ho donato II cor"

Nabij een koele bron
zag ik het meisje zitten,
heel eenzaam op de weide,
het hoofd omkranst met kruiden.
"Draai je naar mij toe, mijn mooie jongedame,
draai je naar mij toe, mijn stralende ster.
Toe, wees nu niet weerspannig,
want ik sterf van liefde voor jou.
Mooi meisje, ik heb jou mijn hart geschonken."
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"Cavalcha el conte Guido per Za Toscana
La lanza in man che '1 porta e la bandiera."

Alzo galoppeert graaf Guido door Toscane,
gewapend met een lans, de vlag geheven.

Sotto un verde alto cupresso
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Sotto un verde alto cupresso
un bel sguardo el cor mi tolse.
Se io restai for di me stesso
amor fu. che cosi volse
né per questa el cor si volse
anzi canta a tutte l'ore:
"E d'un bel matin d'amore
e d'amore che me levava.
Meti la sella al vostro bon ronzin
e d& su la gran zoglia, trculitora!"

Onder een hoge, groene cipres
heeft een blik mijn hart geroofd.
Dat ik nu buiten mijzelf ben,
werd door de liefdesgod bevolen.
Mijn hart is nog niet weergekeerd,
ik hoor het steeds weer vrolijk zingen:
"En op een mooie liefdesmorgen
heeft de liefde me opgetild.
Ik legde mijn zadel op je mooie ros
en hup! Op weg naar het genot, verleidster!"

L'honorato e lustro crine
che adombrava ii sacro volt°
cum le guanze alme et divine
me han dal primo amor disolto;
per() canto perché avolto
me ritrovo in ben maiore.
"E d'un bel matin d'amore
e d'amore che me levava.
Meti la sella al vostro bon ronzin
e dèi su la gran zoglia, traditora!"

De vereerde, fraaie hnardos
rond haar heilige gelaat
met de goddelijke wangen
deed mij 't vorig lief vergeten.
Dus ik zing, gehuld in wolken
van een groter zaligheid:
"En op een mooie liefdesmorgen
heeft de liefde me opgetild.
Ik legde mijn zadel op je mooie ros
en hup! Op weg naar het genot, verleidster!"

Quelle /abia unde io me avivo
che movevan si dolce canto
me han sforziato haver a schivo
di natura ogni altro vanto,
tal che ogn'hor ardendo canto
pot che spento è ii vecchio ardore.

En de mond die mij doet leven
en tot zoet gezang bewoog,
dwingt mij om elk ander schoons
dat Natuur schept, te misprijzen.
Dus ik zing, het hart vol vuur
waar de oude vlammen doofden:

"E d'un bel mat-in d'amore
e d'amore che me levava.
Meti la sella al vostro bon ronzin
e d& su la gran zoglia, traditora!"

"En op een mooie liefdesmorgen
heeft de liefde me opgetild.
Ik legde mijn zadel op je mooie ros
en hup! Op weg naar het genot, verleidster!"

ARRIVO DEI COMMEDIANTI TRAVESTITI
DA PIAGNONI

OPKOMST VAN DE KOMEDIANTEN, VERKLEED ALS AANHANGERS VAN SAVONAROLA

Vedevo una spada sopra l'Italia.
Lamentazioni di Gioseffo Gaffurio.
Prediche di Gerolamo Savonarola.

Ik zag een zwaard boven Italië,
klaagzangen van Gioseffo Gaffurio,
preken van Girolamo Savonarola.

A chè questo concilio?
Si è ben sentito dello strepito.
Si faccia luogo
a frate Hieronomo da Ferrara.

Vanwaar deze samenscholing?
We hebben het lawaai gehoord.
Maak plaats
voor broeder Girolamo uit Ferrara!

Dice Dio: lieva via quelli tuoi beu canti figurad. rawiate andare e' canti figurati, e cantate e' canti fermi ordinati dalla Chiesa.
Hanno questi signori la capella de' cantori
che bene pare proprio uno tumulto, perché vi
sta let un cantore con una voce grossa che
pare un vitello e li altri gli cridono atomo
come cani. Dio non intende cosa che dichino.
Voi volete pur sonare l'istrumenti. Dice Dio: to
non li odo questi vostri istrumenti!

God zegt: Vernietig jullie mooie, kunstmatig versierde gezangen! Vergeet die kunstmatig versierde gezangen en zing de koraalgezangen die door
de Kerk worden voorgeschreven. Het gezang van
deze heren is geen muziek maar lawaai, want
de voorzanger loeit als een kalf en de anderen
blaffen om hem heen als honden. God verstaat
niet wat ze zeggen. Jullie willen ook instrumenten bespelen. God zegt: ik hoor die instrumenten
van jullie niet.

Oh 'talk", oh Firenze! Oh nobiles, oh potentes, oh plebei. Manus Domini est supra vos.
Bene ti dico questo: che ora è ii tempo delta
penitenza. Rifuggi it meretricio Fiorenza e per
to corrente carnevale celebra ii bruciamento
delle tue vanitet, eleva ritta ta pira sulla
Piazza de' Signori acciocche tutti li strumenti
delle tue arti pagane arsano sopra un albero
de circa trenta piedi: cosi che ti stromenti
boni, ovverosia le trombe, ti organi e le camparte, sOnino per Ia letizia del bruciamento
de quelli cattivi: liuti, lire, cetere, cupe, cembali, staffette, buonaccordi et sirrtilia co' loro
libri di musiche lascive. All'opra frati mieL

0 Italië, o Florence! 0 edelen, o heersers, o volk!
De hand van God wijst naarjullie. Ik waarschuw
jullie: dit is de tijd om boete te doen. Keer het
schaamteloze Florence de rug toe en vier in deze
carnavalstijd de verbranding vanjullie ijdelheden!
Maak een hoge brandstapel op de Piazza delta
Signoria en laat alle werktuigen vanjtillie heidense kunsten branden aan een boom die dertig voeten hoog is! Laat de goede instrumenten, dus
bazuinen, orgels en kerkklokken, het uitjubelen
van blijdschap over de verbranding van de slechte
instrumenten, (lus luiten, lieren, citers, harpen,
cimbalen, triangels, en dergelijke, met hun boeken
vol wellustige muziek. Aan het werk broeders!

Bona è Ia viella?
La viella è del dimonio.
E to salterio?
Bono era, ma arlesso è del dimonio.
Bombarda e cennamella?
Del dimonio.
Libro de chanzonette in musica?
Del dimonio.
Chanzone per andare
in maschera facte da piti persone.
Del dimonio.
Batlatette di Agnolo Pol iziano.
"Goghi la rosa o ninfa"?
Del dimonio.
Ballatette del Magnifico Lorenzo.
Del dimonio.
Libro de Frottole, barzellette
in musica et altre amenità.
Alla piral

Is de vedel goed?
De vedel is duivels.
En de psalter?
De psalter was goed, maar is nu duivels.
De bombardon en de schalmei?
Duivels.
Een liedboek?
Duivels.
Een carnavalslied
voor een koor?
Duivels.
Dansliedjes van Agnolo Poliziano?
"Pluk de roos, o nimf"?
Duivels.
Dansliedjes van Lorenzo it Magnifico?
Duivels.
Een boek met luchtige liedjes
en ander vertier?
Op de brandstapel!

Tutti
No!!!
Se tu se' cristiano, ti bisogna credere che ho
mondo si ha a rirtovare. "No", tu dici. Tu

Allen
Nee!!!
Als jij een christen bent, zul je beseffen dat de
wereld moet veranderen. Nee, zeg jij. Toch zou je p. 85
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dovresti pure credermi, perché di quello che
io t'h.o cletto non hai mai veduto faUire uno
iota. Predissi la morte di Lorenzo, e avvenne:
La morte di Innocenzio papa e avvenne; dissi
del re di Francia e avvenne.
Io ti dissi, quattro anni addietro, che verria
uno vento e che questo vento concuteria Ii
mond: e questo vento è venuto.
Vedevo una spada che era sopra la Italia e
vibravcz e vedevo li angeli che avevarto calici
pieni di una feccia amarissima, ma bisognava berla. A chi diceva "No" erali risposto: E'
non è piel tempo. Questo è il tempo delta
penitenza.

mij moeten geloven, want alles wat ik zeg is
altijd uitgekomen. Ik heb voorspeld dat Lorenzo
zou sterven, en dat is gebeurd. Ik heb voorspeld dat pm is Innocentiu.s zou sterven, en dat
is gebeurd. Ik heb voorspeld dat de koning van
Frankrijk zou sterven, en dat is gebeurd. Vier
jaar geleden heb ik voorspeld dat er een wind
zou opsteken die de bergen zou doen wankelen, en die wind is opgestoken.
Ik zag een zwaard boven Italië hangen en ik
zag engelen met roemers vol bittere droesem
die leeggedronken moesten worden. Tegen wie
weigerde werd gezegd: "Er is geen tijd meer.
Dit is de tijd om boete te doen."

Primo personaggio
E' possesso!

Eerste man
Hij is bezeten!

Secondo personaggio
Ii dio ti paria dentroll

Tweede man
God spreekt door zijn mond!

Savonarola
lo conosco che questa mattina sono pazzo et
quod omnia haec in insipientia dico; ma voglio che tu sappi che questo lume mi è dato
per te. Convèrtitt, Fiorenzal "Gladius Domini
super terram cito et velociter". L'ira di Dio è
commossa, la spada apparecchiata!

Savonarola
Ik weet dat ik waanzinnig ben, vanmorgen, en
dat ik niet weet wat ik zeg. Maar ik wil dat je
beseft dat dit inzicht mij gegeven werd voor
jou. Bekeer je, Florence! Het zwaard Gods
wijst naar de aarde en komt spoedig in beweging. Gods toom is opgewekt. Zijn zwaard is
klaar voor het gebruik!

Terzo personaggio
Con quanta veemenzia predical

Derde man
Wat preekt hij heftig!

Quarto personaggio
E se ti scoppiassi la vena dentro al petto?

Vierde man
Stel dat er een ader in zijn borst scheurt!

Savonarola
Cito! Credimi che ii coltello di Dio verrá, e
presto. E non ti fare beffe di questo cito e non
dire ch'e' sia uno cito dell'Apocalisse, che sta
centinaia d'anni a venire. Credimi che fia
presto questo cito. Alla pira: cito et velociter.

Savonarola
Spoedig! Geloof mij dat Gods zwaard in werking treedt, en spoedig! En woog het niet de
spot te drijven met dit "spoedig", zeg niet dat
ik het over het laatste oordeel heb dat pas
over honderden jaren plaats za/ vinden. Geloof
me dat dit spoedig spoedig komt. Op de
brandstapel, spoedig en snel!

Tutti
No! No!!!

Allen
Nee! Nee!!!

Zaffarino
Siamo al servizio di questa nobile brigata per
contar di frottole giocose!

Zaffarino
We zijn in dienst van dit edele gezelschap om
vrolijke verhalen te vertellen. En we beginnen

Esembk Wherdogus

E si comincierá con la historia del Cito e de
la Cita!

met het verhaal van de jongen en het meisje.

Zaffarino.
Non s'è tu ii cantimpanca di Piazza San
Martino?
Che fastu in questo loco?

ffarino
Ben jij niet de troubadour van Piazza San
Martino?
Wat doe je in dit oord?

Band ito da Firenze per l'etemità.
E ora sposato con Madonna Povertà.
Li ultimi motti contra el santo frate
furno fatali a me et alla mia banda.
"Vaivassore de zizania me fu detto
de la tua panca qui non s'ha diletto!"
E sempre in rima ve Ii presento:
ii Pinz7a, ii Savio,
to Zerro de la Landa,
ii Guasco, ii Zaffarino e la Tibonda;
tutti quanti Ii artisti qui preditti
orbi, busi, sempi, mutti e mattil
Se ci è stato tolto San Martino
to rifaremo qui in questo giardino.

Ik ben verbannen uit Florence voor de eeuwigheid
en nu getrouwd met mevrouw Armoede.
De laatste grappen tegen de heilige monnik
hebben mij en mijn groep de das omgedaan.
"Onruststoker," zo werd mij gezegd,
"om jullie grappen moeten wij niet lachen."
Ik noem je de namen van het hele stel:
Piazza, Savio,
Zerro della Landa,
Gun sco, Zaffarino en Tibonda.
Alle spelers die ik noemde zijn
blind, leeghoofdig, dwaas en stom en gek.
Nu ons San Martino is ontnomen,
zingen wij ons lied in deze tuin.

E dun bel matin d'amore
E dun bel matin d'amore
e d'amore che mi levava
rneti Ia seUa al vostro bon ronzin
e do su Ia gran zoglia trad itora
meti la sella al vostro bon ronzin.

En op een mooie liefdesmorgen
heeft de liefde me opgetild.
Ik legde mijn zadel op je mooie ros
en hup! Op weg naar het genot, verleidster!
Ik legde mijn zadel op je mooie ros.

TENZONE TRA NOBILI E COMMEDIANTI

TWISTZANG TUSSEN DE EDELEN EN DE
KOMEDIANTEN

Canto carnascialesco, dove Zaffarino esorta
(in modo sconcio e provocatorio) le donne a
imparare a cacciar uccelli con le reti.

Carnavalslied waarin Zaffarino de vrouwen op
een provocerende manier aanmoedigt om vogels
te leren vangen met een net.

Canto delle parete
Donne sel cantar nostro ascolterete
ghustando quelio a pieno
a tutte insegneremo
l'arte dell'uccellar alle parete.
Not sappian c'ogni donna
sempre mai d'uccellar si diletta
et son di noi miglior maestre
assai d'inpaniar Ia fraschetta.
Ma perché spesso invan ruccel s'aspetta
et poch° frutto fate,

Vrouwen, luister naar ons liedje, want
dit dient u ter vermaak,
maar ook ter lering:
wij leren u om vogelijes te vangen.
Wij weten dat de vrouw
zich met de vogeijacht vermaakt
en daartoe, liever nog dan wij,
de tak met lijm bestrijkt.
Maar omdat ge daarmee te vaak geen vogel
vangt,
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uccellare inparate alle parete.

raden wij u om
met een vogelnet te werken.

Quando si vede volteggiar ruccello,
ne' di calarfa segnio,
mettete donne,allor mano al zinbello,
usando industria e 'regegnio
perché tirare a tempo et con disegnio
esser quel si pub dire,
c'ogni uccel fa venire sotto la rete.

Als u een vogel in de lucht ziet fladderen,
onwillig om te dalen,
stel dan eerst de lokvogel ten toon,
met ijver en vernuft:
daar die methode hnast onfeilbaar is
om, met geduld en met berekening,
elke vogel in uw net te vangen.

Questi uccè, donne,
c'hanno el capo rosso,
volentier caleranno;
ma quando egli einno poi la rete addosso,
assai si scotercznno;
et quando chiusi nel ghabbion saranno,
perche e' prendin ristoro,
queste pannochie loro bechar darete.

De vogel, vrouwen,
zal zijn rode kopje strekken
en gretig naar beneden duiken;
en als hij in uw netten is gevangen,
zal hij zich woest bewegen;
en als hij in uw kooi is opgesloten,
moet u, om hem te verkwikken,
aan dit voedsel laten pikken.

Nel coprir ben consiste ogni inportanza
nel presente uccellare;
ma soprattutto abbiate per usanza
a ogni uccel tirare:
et non ui paia invano affatichare,
se nel calar uien solo,
ma tirando,a1 piuolo ben v'atterrete.
Canto carnascialesco riposta a tono di
Mauro che imitando i venditori di castagne,
allude agli attributi maschili dicendo che i
marroni gonfiar el ventre fanno.

Carnavalslied waarin Mauro antwoordt, de kastanjeverkopers imiteert, toespelingen maakt op de
mannelijke geslachtsorganen en zegt dat kastanjes
de buik doen zwellen.

Ai maroni, ai bei maroni
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Ai maroni, ai bei maroni
Ai maroni o donne chare!
Chi ne vol da nui comprare,
ne daren de' grosi e boni.

Kastanjes, mooie kastanjes,
kastanjes, lieve vrouwen!
Wie onze kastanjes wil kopen
krijgt goede en lekkere waar.

Ai maroni ai bei maroni,
ai maroni o donne charel

Kastanjes, mooie kastanjes,
kastanjes, lieve vrouwen!

I maron ventosi sonno
e sconfiar el ventre fanno;
se son cotti, è pasto bono
e bon nutrirnento danno.
I servamo in tutto l'artno
e i vendemo ai tempi soi;
e ciaschun de nui n'ha doi

Kastanjes blazen u op
en doen uw buikjes zwellen.
Geroosterd zijn ze heerlijk
en voedzaam bovendien.
Wij serveren ze het hele jaar
en verkopen ze als ze rijp zijn;
en elk van ons heeft er twee

•

che tenen per paragoni.

die we u maar al te graag tonen.

Ai maroni ai bei maroni,
ai maroni o donne chare!

Kastanjes, mooie kastarijes,
Kastanjes, lieve vrouwen!

Una fagiana grigia: improvvisazione su temi
rinascimentale, tradizionale corso e campano.

Een grijze fazantenhen: improvisatie op renaissancethema's uit Corsica en Campania.

Che mangerá la sposa
Che mangeret la sposa, unafagiana grigia.
Che mangera Ia sposa la prima sera?
Una radice un arrosto
un fagiano una pernice.
Che mangeret Ia sposa Ia seconda sera?
Due capponi ben pasciuti una radice,
un arrosto unfagiano una pernice.
Che mangen '2 la sposa Ia terza sera?
Tre anatroccoli van nuotando
due colornbelle van vo/and°
una radice un arrosto
un fagiano una pernice.
Che mangeret la sposa la quarta sera?
Quattro galli dalla cresta scura.
Che mangeret la sposa la quinta sera?
Cinque buoi dalla pette dura.
Che mangera la sposa la sesta sera?
Set piatti d'insalata
ben condita e ben oliata.

Wat zal het bri lidje eten? Een grijze fazantenhen.
Wat zal het bruidje eten, de eerste avond?
Een wortel, een lamsbout,
een fazant en een patrijs.
Wat zal het bruidje eten, de tweede avond?
Twee vetgemeste kapoenen, een wortel,
een lamsbout, een fazant en een patrijs.
Wat zal het bruidje eten, de derde avond?
Drie zwemmende eendjes,
twee vliegende duiijes,
een wortel, een lamsbout,
een fazant en een patrijs.
Wat zal het bruidje eten, de vierde avond?
Vier hanen met een donkerrode kam.
Wat zal het bruidje eten, de vijfde avond?
Vijf ossen met een taaie huid.
Wat zal het bruidje eten, de zesde avond?
Zes borden sla
met olie en azijn.

MARIAZO

MARIAZO

Farsa di Pietro Antonio Caracciolo dove se
introduce una introduce una Cita, lo Cito,
una Vecchia, uno Notaro, lo Prèite con lo
Yacono, et uno Terzo. Matrimonio contadino
contadino dove si stabilisce che il testimone
di nozze sará. (con il consenso dello stolto
marito) l'amante della Cita.

Klucht van Pietro Antonio Caracciolo. De personages zijn een meisje, een jongen, een bejaarde buurvrouw, een notaris, een pastoor en een
derde. Een boerenhuwelijk waarin men, met
toestemming van de domme echtgenoot, overeenkomt dat de aanbidder van het meisje de
getuige wordt.

Cita
Donna Mattalena rata,
dove vat per questa via
cosi affannata?
Che cosa t'è incontrata?

Meisje
Buurvrouw Maddalena,
waar gaje heen?
Vanwaar ai die haast?
Wat is er gebeurd?

Mattalena
Per trovarte venea,
ch'aio a parlarte.

Buurvrouw
Ik ben op weg naar jou.
want ik moet met je praten.
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Cita
E de che cosa?

Meisje
Waarover?

Mattalena
Sera me disse Rosa, mia vicina, ca tu da ieri
matin.a te sposaste. Perché non me martnaste
a convitare, ca te venea a fare compagnia?

Buurvrouw
Mijn buurvrouw Rosa zei gisteravond
dat je gisterochtend getrouwd bent.
Waarom heb je mij niet uitgenodigd?
Dan was ik gezellig met je meegegaan.

Cita
Ah, cara sora mia, non è, non è: cride ca
senza te mat lo facesse? Che nance me
venesse ta quartana tutta questa semmana!
E'be' lo vero ca nce tengo pensiero de lofare,
ma non vorria pigliare per marito se non se
Cito de Battista, ch'è iovene de vista; et se tu
val, consolarmende pái, e t'este amico.

Meisje
Ach beste buurvrouw, dat is niet waar
Denk je nou echt dat ik zoiets zou doen?
Nooit, dot zweer ik op het licht van mijn eigen ogen!
Het is waar dat ik graag wil trouwen, maar alleen
met de jonge Battista, die mooie jongejongen.
En dat kunjij voor me regelen, wantje bent goeie
maatjes met hem_

Mattalena
Cierto che m'è arnico: lo aio amato comrno
mme fosse stato proprio figlio e cleitte per consiglio che lo faczie, ch'è omo de solaze e
stima e onore, et a me porta ammore como a
mamma, et cussi ancor me chiamma. lo voglio andare per posserli parlare. Ve' lo UW 0
Vito, un poco cqua rhai d'accostare: non
posso camrninare, figlio, affretta. Cosa che te
diletta te dirraggio, ma met to veveraggiol

Buurvrouw
Jazeker ben ik goeie maaijes met hem.
Ik hou van hem alsof hij mijn eigen zoon was en
ik vind het een goed idee van je, want het is een
goeie en eerlijke jongen, hij respecteert me als een
moeder en hij noemt me mamma.
Ik ga er wel heen om met hem te praten.
Hé daar! Kom eens hier, want ik loop niet zo best.
Kom gauw, mijn jongen.
Ik moetje wat leuks vertellen.

Cito
Sta con Dio, se lo meriti et to ne son contento.

Jongen
Gaje gang. Ik luister.

Mattalena
Figlio, or ai wie e sta' attiento. lo creo che tu
per fama e per virtá sa' chi so' stati ii parenti
onorati di Rencella,vicin.ata: essa e bella, et è
massara, et to la tengo cara comm'a sore:
essa te porta ammore et ha appetite pigliarte
per marito, se ne ved affastio de Ii toi. Essa te
vole et io poco parole voglio fare; faUo, non ce
tardare!

Buurvrouw
Luister goed en let op. Ik geloof dat jij wel weet
wie Rencella is, die hier in de buurt woont.
Ze is mooi, ze weet van aanpakken en ik ben
dol op haar. Ze houdt van je en ze heeft zin om
met je te trouwen. Om een lang verhaal kort te
maken: doe het maar en wacht niet te lang!

Cito
Matre mia, tartta è la cortesia che vut me
usate che so' ben guadagnate ii chianelli:
voglio che l'agi belli: saczi chlo non tengo
altro desio se non de avere Rencella per
mugliere, e pere> presto va' conclude che in
questoio me te do quanta potestate ho, e si è
cossi, da mia parte lo di' ch'a me me pare

Jongen
0 mamma mia, dat is een goed bericht.
Ik wil niets liever dan met RenceUa trouwen,
dus ga haar dat maar gauw vertellen, uit mijn
naam.
Zeg haar maar dat ik al jaren naar dit huwelijk
verlang.

mille anni d'afferrare to partito. Io ve aio ben
sentito.
Mattalena
Or cossi sta. Aude, Rencella mia, la cosa è
fatta: cqua con nc'è nulla mbratta 'inpen?) è
costritto pigliarte ed hamme ditto ca te vole
senza troppe parole, et have a caro che
prèite e to notaro ingimente vengano prestamente.

Buurvrouw
Komt voor elkaar.
Luister, Rencella, alles is geregeld.
Hij wil maar al te graag en hij wit er haast
mee maken.
Laat de pastoor en de notaris maar gauw
komen.

Cita
E che aspettamo? Nut troppo ce tardamo:
ecco un carlino, vattende cqua vicino et chiamand'uno. Cqua non ce è nesciuno. Oh, chi è
chillo? 0 notaro Fiorillo, aspetta, aspetta:
non avere tan.ta fretta a camminare!

Meisje
Waar wachten we nog op? Laten we geen
tijd verliezen. Hier is geld. Ga ze maar roepen. Er is niemand thuis. Hé, wie is dat?
0 Notaris Morello, wacht even, loop niet zo
snel!

Notaro
Ence da guadagnare, chè nce vengo?

Notaris
Ik moet geld verdienen. Wat is er?

Mattalena
Dut tornisi te tengo apparecchiati.

Buurvrouw
Ik heb geld voor je.

Notaro
Siati li ben trovati. Che s'ha a fare?

Notaris
Dan heb ik alle tijd. Wat moet ik doen?

Mattalena
Avite a stipulare un matrimonio.

Buurvrouw
Je moet een huwelijksakte opstellen.

Notaro
E nc'è alcun testimonio cqua presente?

Notaris
Is er wel een getuige?

Mattalena
Non vide tanta gente cqua a lo torno?

Buurvrouw
Zie je al die mensen niet?

Notaro
Vul che siete a to torno qui in presenzia,
ognuno ad audienzia s'apparecchie de prestarme l'orecchie in questa parte per fin che
queste carte aura lette. Oggi che soli sette de
febraro, che ven dapo' iennaro, in presenti
anno che corre senza affanno. la ditta Cita
se obbliga a la sua vita non mancare de
mate s'accarezzare co to Cito, se proprio isso
ha appetito de pigliarla la notte et abbracdada; e quanno in vario facesse to contrario,
che isso possa romperle tutte l'ossa e Ia cacciare, e dapo' se pigliare per mogliere chi le
fosse in piacere.

Notaris
Ik verzoek iedereen die hier aanwezig is om
goed naar mij te luisteren terwijl ik deze akte
voorlees.
Heden, de zevende februari, de maand na
januari, in dit lopende jaar zweert het voornoemde meisje om zich haar leven tang
gewillig te gedragen als de jongen 's nachts
zin heeft om haar te omhelzen; en als ze hem
niet ter wille is, heeft hij het recht om haar
een pak slaag te geven en het huis uit te zetten en daarna een ander die hem bevalt
tot vrouw te nemen.
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Un terzo
Item promette et iura qua davante che si
essa qualche amante va pigliare, de non se
ne accorare; e se accascasse che isso maie
la trovasse ne lo letto, promette altro dispetto
non lefare se non de se n'andare e stare
fore per quatto o cinque ore e non tornare se
no' lo fa chiamare. Ma de patio vale che za
ch'hafano la mogliere de farcelo assapere
sia costretta.

Een derde
Voornoemde jongen belooft en zweert bij deze
dat hij niet boos wordt als zij de een of andere
minnaar neemt; en dat hij haar, als hij haar
met een ander in bed aantreft, alleen zal straffen door weg te gaan en vier of vijf uur weg te
blijven en niet terug te komen voordat zij hem
laat roepen. Wel stelt hij de voorwaarde dat
zijn vrouw hem alles moet vertellen wat zij
gedaan heeft.

Cita
Puro che me prometta non m'accidere!

Meisje
Mits hij zweert dat hij me niet vermoordt!

Cito
To me ne voglio ridere!

Jongen
Ik wil er alleen om lachen.

Per memoria di quel giorno / La
mazacrocha
"Questa se chiama Ia bella mazacrocha"
Per memoria di quel giomo
che esser servo mi fè Amore
di quel volta vago e adomo,
che scolpito ho sempre in core,
io son disposto a tut'hore
di cantor Ia mazacrocha:
"Questa se chiama la bella mazacrocha."
Questo è quel dolce cantare
che fo causa mezo et via
che '1 mio cor vene a inchinare,
a servir la diva mia.
Dunque horsa benedeto sta
quando udi la mamcrocha:
"Questa se chiama la bella mazacrocha."
Horsá non pia che pia ad ognora
dir potria né mai cessare
si mandar volesse fora
quel che in cor vengo a portare
a quel dolce e bel cantar
quando wil la mazacrocha:
"Questa se chiama la bella mazacrocha
questa se chiama la bella mazacrocha."
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Damrnene un poco di quella mazzacrocha.
Dammene un poco e non me ne dar troppa.
Dammene un poco cruda e pure cotta.
Dammene un poco di quella fugacina_

"Dit noemt men een mooie mazacrocha."
Om die dag te herinneren
toen ik slaaf van de Liefde was,
en van dat mooie gezicht
dat ik nog steeds in mijn hart draag
ik moet nog steeds
de mazacrocha zingen:
"Dit noemt men een mooie mazacrocha."

Dammene un poco e portala a Rosina
La bella Rosina che cerca II suo Giannetto
se lo ritrova steso sopra ii tetto
che salteUava suonando ii suo cornetto
e domand va: qui lo levo o qui lo rnetto?
CONTRASTI

TWISTGESPREKKEN

Contrasti amorosi di Gianol e Rosina, dove i
nobili e i commedianti raccontano ognuno a
proprio modo la storia dell'amore di Rosina
e Gianol contrastato dalla vecchia madre.

Twistgesprekken over de liefde tussen
Gianol en Rosina, waarin de edelen en de
komedianten elk op hun eigen manier vertellen over de liefdesgeschiedenis tussen de
twee geliefden die door de oude moeder
tegengewerkt werden.

Per amor fata solinga / Voltati in qua e
do bella Rosina
Per amor fata solinga
una alpestra montan.ella
par che amar/a Amor me stringa
tanta l'è lizadra e bello..
Hebbi al cor mille qi indrella
quando udi quella cantare:
"E quando andaratu al monte
bel pegoraro
fradel mio caro? Ahimèr
Son disposto anchlo carttare
da Ia sera a Ia matina
per volermi consolare:
"Che fa la remazina car amor
che fata che Ia non uien
de che fa la remazina?"
"E voltat'in qua e do bella Rosina
che Gicumol ti vol parlarer
"E voltat'in qua e do bella fantina
che'l tuo amor ti vol parlarer
"E quando andaratu al monte
bel pegoraro
fradel mio caro? Ahimèr
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Contrasto tra madre e figlia bramosa

Twistgesprek tussen moeder en verliefde dochter

Narratore
Dovete ordunque sapere che viveva in Firenze,
al di qua del Ponte di Maccione, la figlia di un
dec° mercante di nome Rosina. Questa Rosina
un giorno disse alla mndre:

Verteller
In Firenze, aan deze kant van de Ponte di
Maccione, woonde een rijke koopman met een
dochter die Rosina heette. Deze Rosina zei op een
dag tegen haar moeder:

Mam.ma, lo temp'è venuto
ch'eo me vorria maritare
d'un fante che m'è si piazuto
che no'l te podria contare.
Tanto me piaze el se) fatto
Ii soi portamenti e i semblanti:
matre lo cor te se schianti
se tu me lo velt contrariare.

Moeder, de tijd is gekomen
dat ik in het huwelijk treed
met een jongen die mij zo bevalt
dat ik het je niet kan vertellen.
Ik houd ontzettend veel van hem,
van zijn gedrag en uiterlijk.
Moeder, mijn harte zal breken
als jij me geen toestemming geeft.

Eo tel contrario all'amare
figliola mia maledetta
tanto tu sè garzonetta
non hai da cotal fatti fare.

Je bent nog te jong om te trouwen,
vervloekte dochter van mij.
Je bent nog maar een klein meisje
en niet aan het huwelijk toe.

Matre tant'ha '1 cor azunto
la voglict amorosa e con quisa
ch'aver vorria lo meo drudo
visin plu ch'è la camisa.

Moeder; mijn hart is zo vol
van lust en van liefdesverlangen
dat ik mijn geliefde het liefst
onder mijn hemdje zou dragen.

Figlia lo cor te trasporta
ne la persona non hai:
tosto podriss'esser morta
s'usassi con uom, ben lo sai.

Dochterlief, niet overdrijven!
Je bent nog te jong voor een man.
Je zou er wel aan kunnen sterven
terwijl je de liefde bedreef.

Cun lui me staria tutra nudo
nè mai non vorria star devisa:
eo rabrazeria en tal guisa
che'l cor me faria allegrare.

Met hem zou ik naakt willen liggen,
en nooit wil ik meer van hem scheiden.
Ik zou hem zodanig omhelzen
dat ik altijd gelukkig zou zijn.

Figlia lo temp'è venuto
ch'eo te vorria maritare
de un fante che m'è si piazuto
die no'l te potria contare
de pecore ne ha trentasiei
galine settanta e poi ziento
con queUo sposare tu poi
to pare sarebbe contento.

Dochter, de tijd is gekomen
dat ik je ten huwelijk geef
aan een jongen die mij zo bevalt
dat ik het je niet kan vertellen;
hij heeft zesendertig schapen
en honderdzeventig kippen.
Met hem mag je wel van me trouwen.
Je vader zal tevreden zijn.

La belta ch'oggi è divina / Arnera non amen')
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Amen) non ameni

Is het goed verliefd te zijn?

debo amar o non amore?
Vogtio amor voglio lassare,
che olmen lieta canten3.
De la da Po de za da Po
tu ghe andarè non ghe andere).

Moet ik wel of niet beminnen?
Ik wil graag een liefste hebben en dan zing
ik heel de dag.

La beitei ch'oggi è divina
se n'è gita, ond'io languendo
vo fra me spesso dicendo
del mio mal la medecina.
Beato è colui ch'et la bello. vicina.
Che veder si la po' sera e matina.

Ach, mijn goddelijke schone is vertrokken,
dus ik kwijn terwijl ik in gedachten droom
van vertroosting voor mijn leed.
Gezegend is hij die zijn liefste dicht bij zich
heeft, zodat hij haar avond en ochtend kan
zien.

Gij è pur vaga gli è pur bella
Se gli è bella gli è crudele
se gliè un tosico od un mele
debbo adunque arder per a.a.
Sforzarammi la mto stella
s'io vorô s'io non vore).
De Ia da Po de za da Po
tu ghe andarè non ghe andere,.

Ze is zo lieflijk en zo mooi, maar door die
schoonheid is ze wreed.
Of ze nu gif of honing is, ik sta voor haar in
vuur en vlam, en mijn gesternte dwingt mij
haar te minnen, of ik wil of niet.

Per diserti mond e campi
me n'andr5 pensoso e solo
ne ti qua/j convien ch'io stampi
La cagion del mio gran mate
fin che lei rivolga 11 vol°
dove ii spirto mio s'inclina.
Beato è colui ch'et la bello vicina.
Che veder si la po' sera e matina.

Peinzend ga ik eenzaam over heuvels en
door woud en velden waar ik sporen na wil
Laten van de droefheid die mij teistert,
totdat zij op vleugels keert naar mijn geest
die voor haar buigt.

Non fia ii ver ch'io l'ami mai
Che non cura ii mio tormento,
anzi gode el mio lamento
e se ride dei miei lat.
Ma se Amor mi daret guai
dirne pot como fat?).
De la da Po de za da Po
tu ghe andarè non ghe ander?.
El dolor tempro col riso,
ché al partir scorsi mirando
el gran mar che'l dolce viso
mi dipinse alhora quando
adio dissi suspirando
ove ii ciel hor mi destinaBeato è colui ch'et la bello vicin.a.
Che veder si la po' sera e matina.
El convien abbandonarla
poteremo non poteremo
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amarem non amaremo.
Horsá dunque ad adorar/a
ché mi è forza a seguitarla
finchè vivo tester&
De la da Po de za da Po
tu ghe andare non ghe andere,.

Contrasto tra Gianol, Rosina, la Madre e un
terzo pretendente

Twistgesprek tussen Gianol, Rosina, de Moeder
en een aanbider

Gianol

Gianol
Aan de overkant van de rivier woont mijn geliefde,

De let da l'acqua sta la mia amorosa et mai
veder la poss'io una sol fiata per una mala
vecchia disdegrtosa che la tien sempre in
camera serrctta.
0 ranchagnata, o vecchia mata, siagurata
sozza e sporca, viso d'orcha, rabbiosa tu tien
sconta la mia amorosa. Stu voret stu non
vort l'haverer lei m'haveret.

Rosina
De iet da l'acqua sta lo mio amoroso et mai
veder lo poss'io una sol ftata per una mala
vecchia disdegnosa che mi tien sempre in
camera serrata.
0 che pazzia de sta badia. Vecchia ria
bronza coperta, ben deserta, storna e stolta
ch'ella mi chiude e non mi ascolta.
Stu voret stu non vort. l'haveré /ui m'haveret..

Rosina
Aan de overkant van de rivier woont mijn geliefde,
en ik mag hem nooit ontmoeten, want een boze
oude vrouw sluit mij in mijn kamer op.
0 wat een waanzin van dat monster!
Ze sluit mij op en luistert niet, maar of ze het nu
wil of niet, ik krijg hem wel, en hij krijgt mij.

Giovane

Jongeling

Da l'horto se ne viert la villanella
col cestelletto pien di maggiorana
o che gentil fasana
fatta di rose et fiori adorna et bella.
Tintinnami la brocca
ch'io sento mal d'amor.

Uit de moestuin komt een meisje met een mand
vol marjolein. 0, wat een lief boerinnetje met
rozen op haar wang en in hoor haar:

Gianol
Che saret che non saret
pot ch'ella non mi vol ben.
Haymè, Dio, chi me sovien?
La mi ha pur abartdonet.

Rosina
Che fare. che non fare,
pot che la me va cosi.
Haymè, Dio, non posso pi,
credo ben ch'io moriré.
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en ik mag haar nooit ontmoeten, want een boze
oude vrouw sluit haar in haar kamer op.
0 lelijke, gemene heks, vieze, vuile toverkol,
jij ontneemt me mijn geliefde.
Maar of je het nu wilt of niet, ik krijg haar wel, en
zij krijgt mij.

Giovane
Tintinnami la brocca
ch'io sento mal d'arnor
tintinnami la brocca
se non chlo morira.

Gianol
Vela cola. Non la chiamar.
Inssela star, lassela andar.
Rosina
Lo chiamera to pregara.
Non to chiamar non to pregar.

Giovane
So ben de si, so ben de no
La tora su, torela mo.

Gianol
L'è una trista L'è una giotta.
0 la tenze o brusa o scotta.
LrIssela star lassela andar
lassela star non te impazar:

Giovane
L'è una storna L'è una rozza.
L'è deserta L'è pastrozza.
Lassela star lassela andar,
lassela star non te impazar.

Rosina
L'è tin giotto L'è tin gnocho.
No l'è rieco L'è anca siocco.
I fr sselo star lasselo artdar,
lasselo star non te impazar:
Amera non amera
debbo amare o non amore?

Contrasto tra Gianol, la Madre e un terzo
pretendente

Twistgesprek tussen Gianol, de Moeder en
een aanbidder

0 tiente a l'ora
Tiente al l'ora tiente al vent°
tu sarai to ben contento
donna hormaifame content°
questo mondo è pien di vento.

Leef bij het uur, doe als de wind.
Pluk de dag nu het nog kan.
Liefste, geef me wat ik wil,
want de wereld is vol wind.

El mio cor che tanto t'ama

In het hart dat jou bemint
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_

e che sempre si te honora
arde in mezo de unafiama
che mi avampa dentro e fora.

en je op een voetstuk zet,
gloeit een hevig liefdesvuur
dat mij helemaal verteert.

Tu me dai tropo tormento
dolce e cara mia signora.
Dame olmen qunlrhe contento
che alquanto mi ristora.

Ach, jij kwelt me veel te wreed,
zoete, teerbeminde vrouwe.
Bied me, met een klein gebaar;
toch wat vrede en soelaas.

Per ti dona, i'vo' disperso
per lo mondo in la malora
Che sconfito e fia sumerso
chi di donna se innarnora.

Lief door jou ga ik ten onder
in een wereld vol verderf
want verloren is de man
die zich op een vrouw verlieft.

Ora adunque donna aiuta
el tuo servo che non mora:
se la vita fta perduta
non fia persa l'alma ancora.

Bied dus, vrouw, de zoete troost
die je lief in leven houdt!
Ook al is hij bijna dood,
jij kunt hem tot leven wekken.

FARSA DELL'AMORE MILITARE

KLUCHT OVER DE MILITAIRE LIEFDE

Lanzo e Scaramella. Moresca armata.

Lanzo en Scaramella. Een militaire moresca.

Lanx lanx schute schute
Larvc lanx schut schut
star falente fenturier
per far guerre folentier
l'arme in pugne a ghaff fe tutt
Sanza solde alle ventur,
cercar mond'è nostr'usanz,
et portar per armadur
alabarde stoche et lanz
per forar tutte le panz
a chi scontra alle frontier:
ch' a far guerre fenturier
et star sempre scut scut.
Quando sente tiche tache,
grida lans strochE,stroche,
perché tutte fuole a sache
metter sempre borghe et roche,
rompe et spexe et far gran fioche,
sparge sangue folentier:
ch'afar guerre fenturier
e star sempre scut scut.
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Chi parar prochiere o targhe,
lans fort spinze et frugh.e
tal che prest int piaze larghe

Deze klucht over de militaire liefde kan niet
vertaald worden omdat hij geschreven is in
een onzintaalije waarin de spot gedreven
wordt met het vreemde accent van de Duitse
huurlingen.

fa parer le strette rughe:
tutta rotta caze in fughe
come diafole et fersiere:
ch' a far guerre fenturier
e star sempre scut scut
No' star tutte in punte bene
per far fatti allegre et hete:
ma chi fuze et folte skiene,
lanz star poche discrete,
ch'afftchar to stoche driete
mette tutte suo poter:
ch'a far guerre fenturier
e star sempre scut scut.
Lanze, lanze, sempre cuera
nicht amore mit pulzella.
Sente geto e torme in tera
mancia pane sopra
Mal cantare una canzona,
solo musica di fero
Mai sorriso di matona
questo è esser venturiero.
Io son quel Spezaferro atto e superbo
a la cui forza ogni altra forza cede
spezzo romp° fracasso frango snerbo
chiunque avanti de me rivolge ii piede.
Di Spezacapo ii nome mi fu posto
perché di Capi sono fl gran jlagello
Bctsilischi uccido e mangio arrosto
mute ie fiere stanno s'io favello.
Se sapisse questa mano
quanti morti per il piano
spadacini have mannato
risteresti spaventatol
E io son Scaramella
collo. Lancia e la rotella
figlio di
Tammero Catammero Cocumero Gefruit°
e della Madama Papera Trentova
e parente
de Messere Linze Dunze e Trunze
e Quiriquarinze
e de Nacchete Stacchete Minossa,
Catossa e Spaccossa.
Mi chiamo Scaramelto perchè sono bello.
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Poi ch'io son in libertate
Pot ch'io son in libertate
for de l'aspra e ria pregione,
pot che mie preghiere agrate
son al ciel, e la ragione
sapren tutte Ie persone,
questa mia nov'allegrezza
cantera cum gran dolcezza
voce al cor che a dir no falla:

Omdat ik mij bevrijd voel,
ontsnapt aan de wrede gevangenis,
omdat mijn gebeden verhoord zijn
door de hemel en omdat de reden
bij iedereen bekend is,
zal ik van dit nieuwe geluk
met grote welluidendheid zingen:

"Scaramella fa Ia galla
con la scarpa e la stivalla
lazom berum borum bum beta
La zom berum berum berum bum bum."

"Scaramella loopt te pronken
met hoor schoenijes en haar laarsjes
lazom berum borum bum beta
La zom berum berum berum bum bum.

Del mio amor lei se ne acorse
per mio guardo, ma natura
né belti tanto Ii porse.
Ma virtute in quel matura;
bassa gli occhi tal dea pura
cum honesto modo e suave
che ne pose el cor in chiave.
Hor sum aperto e for devarnpo.
"Scaramella oase in campo
cum la spada sopra el fianco
lazom berum borum bum beta."

Zij zag dat ik haar beminde
aan mijn ogen. De natuur
gaf mijn blik geen schoonheid mee,
maar wel kracht en deugdzaamheid.
Mijn lief sloeg haar ogen neer,
zo verlegen en bescheiden
dat ze mij mijn hart ontroofde
en ik sta in vuur en vlam.
Scaramella trekt ten strijde
met haar zwaard aan haar zij
lazom berum borum bum beta."

To cridava con fortuna
me menasse in prencipio
chè non fu sotto la Lima
pii scontento ad abinicio,
e Caronte cum suo officio
me menasse a l'altra riva.
Ma li ciel mie cridi udiva
che ,1 mio cor riscosse in pria
"Scaramela va in Galia
per basar una zudia
lazom berum borum bum beta."
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"Scaramella va alla guerra
colla Lancia e la rotella.
Scaramella fa la gala
con la scarpa e la stivala.
Scaramella se inamora
sol per pianger note et hora.
Scaramela va a la guera
cum la spada e la brochiera.
Scaramela va in Galia
per basar una zudia."

Scaramella trekt ten oorlog
met haar lansje en haar schildje.
Scaramella loopt te pronken
met haar schoenijes en aar laarsjes.
Scaramella wordt verliefd
alleen om dag en nacht te wenen.
Scaramella trekt ten oorlog
met het zwaard ...

ALLEGORIA D'AMORE

ALLEGORIE VAN DE LIEFDE

All'ombra d'un bel velo
All'ombra dun bel velo
che adombra blanco marmo e fredo ghiacio
(chi fia ch'el creda?)
in foco io mi disfacio,
da longi, non da presso, resto in gelo;
né questo variar per cangiar pelo,
né per longo girar del terzo cielo
dil strazio mi traret,néfor dil laccio,
poich'é in un carcer ghiacio
che Ii hor intieri et hor rotti suspiri
e tanti altri martyri
troppo son dolci,onde tal stato è ii mio
che non bramo altro amor né piCi desio.

Beschut door een mooie sluier
waarachter men marmer en ijs vermoedt,
smelt ik
(wie zou het geloven) door het vuur.
Van verre lijk ik ijskoud als altijd.
Maar geen ontsnappingspoging,
geen reis naar de derde hemel
bevrijdt me van deze pijn, van deze straf,
want ik bevind mij in een kerker
alwaar de pijnigingen
van de vele folteringen
te zoet zijn; ik bevind mij in een staat
dat ik niets anders meer verlang of wil.

Nel tempo che riveste il verde manto
Nel tempo che riveste ii verde manto
la terra e i vaghi e vezosi augeleti
pienni de melodia con to suo canto
su gil arbor sfogan gil amorosi obieti,
mi ritrovai un giorno in tal dilecti
a l' ombra dun bel pin fronduto e altiero,
quando passar vidi per to sentiero
cantando una ligiadra e nimpha isnella:

In 't voorjacu; toen de aarde zich weer kleedde
in groen fluweel en blijde nachtegalen
in 't lover tot de vrouwtjes van hun keuze
van liefde spraken in hun fraaie zangen,
zat ik mij op een avond te verpozen
beschaduwd door een fiere, groene pijnboom,
toen ik een ranke nimf voorbij zag komen
over het pad. Zij zong een vrolijk lied.

De donde uien tu
Dal bastion vita mia dolce.
De donde uien tu bella?
Dal bastion.

Vanwaar kom je, schoonheid?
Van het bastion, hartje.
Vanwaar kom je, schoonheid?
Van het bastion.

Sentendo il dolce a me novo cantare
per meraviglia alhor divenni biancho;
se ne gia /a nympha per voler cacciare
con l'arco in man
e la pharetra al fiancho:
succinta, fiera su dal lato martcho.
Con lieto volt° e con gentil sembianti
con voce altiera e con suavi canti
tel se ne gia clicendo in sua favela:

Toen ik die lieflijke gezangen hoorde,
verschoot ik van bewondering voor haar.
De nimf ging naar de wouden om te jagen:
ze droeg een boog
en had een pijlenkoker
ter linkerzij. Met opgeschorte rokken,
een blij gelaat en vriendelijke trekken,
een trotse stem en zoetgevooisde woorden
liep zij voorbij en zong haar eigen lied.

Alhor mi mossi e posimi a seguire
la bella ninpha uagha e dilectosa;
quando mi vide si posse a fuggire
spesso volgendo ta faccia amorosa
in dreto, et poscia da me si fu ascosa
in unafolta selva Ii vicina,

Dus ik verhief mij om de nimf te volgen,
die mooie en begeerlijke verschijning.
Toen zij dat zag, versnelde ze hnor passen,
terwijl ze met verleidelijke blikken
steeds naar mij omkeek. Plots was ze verdwenenin de nabije, lommerrijke wouden.
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tal che da sera et anchor da matina
pensar to non mi so se non di quella.

Nu kan ik dag en nacht alleen nog denken
aan deze onbereikbaar mooie nimf.

Poi ch'io son d'amor pregione
Pot ch'io son d'amor pregione
e intra rete e lacci stretto
e ch'io pato gran passione
senza ponto de diletto,
a venir qui son costretto
per gran foco che mi sface.

Als gevangene der liefde
zit ik in haar net verstrikt:
met de gesel van de hartstocht
zonder één moment van vreugde,
dwingt ze mij om hier te komen
waar de vlammen mij verteren.

Dhe parlamt un poco
madonna, se'l te piace
ch'io moro per tuo amore
speranza mia bella.

Toe, spreek toch tegen mij,
mijn vrouwe, alsjeblieft.
Ik sterf aan deze liefde,
jij bent mijn laatste hoop.

Pur dovresti haver pietacle
del gran duol ch'io al cor porto
et non tanta crudeltade
ch'el martyr patischo a torto.
Dárne olmen qualche conforto
per mio ben: o triegua o pace.
Dhe parlarni un poco
madonna, se'l te piace
ch'io moro per tuo amore
speranza mia

Ik heb recht op mededogen
met de pijn die mij verscheurt.
Met je wreedheid jegens mij
martelje mij onterecht.
Geef me hoop, zo niet op vrede,
dan toch op een wapenstilstand.
Toe, spreek toch tegen mij,
mijn vrouwe, alsjeblieft.
Ik sterf aan deze liefde,
jij bent mijn laatste hoop.

Tu sai pur quant° to ramo
e ftdel sempre son stato,
e te sola adoro e bramo
né mat altra to ho arnato.
Dal di in qua che cor etto dato
in tue man l'alma mia giace.
Dhe parlami un poco
madonna, se'l te piace
ch'io moro per tuo amore
speranza mia bella.

Jij weet hoezeer ik je liefheb,
ik ben je altijd trouw geweest,
ik verlang alleen naar jou,
heb geen ander ooit bemind.
Ik heb jou mijn hart gegeven
en mijn ziel ligt in jouw handen.
Toe, zeg me dan,
madonna, of je me
graag ziet sterven voor jouw liefde,
mijn lief, mijn hart.

FARSA DELL'AMORE GROTTESCO

KLUCHT VAN DE GROTESKE LIEFDE

Danza dei frati innamorati della vecchia.

Dans van de paters die verliefd zijn op het oude
vrouwtje.

Una vecchia sempiternosa
Una vecchia sempiternosa
piena de puzze `ngrata
trista bruta doloroxa
senza nisuna verità
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si va cacchando qua e la
credendo che nesun la guarda.
Ella se chiama Tarsia
c'a gh'è sangue a la so' barba.
E son mail Jannin Cornet
le quel se dist de Cremone,
un bec cornu pour dire net
cescun de lui en rasone.
En malan che dien Ii donne
car di et not i fa Ia guarda
Ella se chiama Tarsia
c'a gh'è sangue a Ia so' barba
Una veechia rencagnata
Una vecchia rencagnata
zoza guerza e stomacosa
che per essere retrosa
la sua vita è consumata.
Chi se vole piacer dare
tutte Ie vecchie lasse stare.
Non intendete alle parole
de queste vecchie che son fallace,
sta pur quello che se vole
tucte sondo da biasimare.
Queste vecchie rencagnate
sonno tucte renegate.
Narratore
La notte era ormai molto avanzata e l'alba
giet s'avvicinava di tet dalle colline. La notte
era passata cantando e contan.do le frottole
iocose come sempre ne le notti de lo amato
nostro santo giovanni. 11 vento scosta le
nuvole che coprivano la luna e lantana
apparve la cittá di Firenze rossa di fochi che
non s'erano mal visti, fochi che arsero pol
per giorni e giorni davanti alla Signoria, a
San Martino, al Ponte de Macciano: eran.o le
cetere, le vielle, Ii liuti, Ie bombarde che
brusavano co' ii costumi, Ie maschere, li libri
de canzonette in musica Ie ballatelle, le barzellette e frottole de li nostri tempi antichi.
Le vanita brusavano. Queste s'erano salvate.

Verteller
De nacht was intussen bijna verstreken en
de dageraad naderde al achter de heuvels.
De uren waren voorbij gevlogen, terwijl deze
kluchten gespeeld en gezongen werden.,
zoals dat altijd gebeurt in de nacht van onze
geliefde Sint-Jan. De wind schoof de wolken
uiteen die de maan verhulden, en in de verte
verscheen de stad Florence, verlicht door
ongewoon grote vuren, vuren die dagenlang
bleven branden voor het paleis van de
Signoria, op het plein van San Martino, bij de
Ponte di Macciano: en in die vuren verbrandden de citers, de vedels, de luiten, de bombardes, samen met de kostuums, de maskers en de boeken met liedjes, dansjes,
grappen en grollen uit aloude tijden. De ijdelheden verbrandden. Alleen deze liedjes zijn
gered.
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INCATENATURE

QUODLIBETS

Fortuna disperata
Fortuna disperata,
inigua e malcuietta,
che di tal donna eletta
la fe' m'ha denegata.
Fortuna mangid biscotti et ci
che pasturava agnielli
vol m'avete svergogniè
niente del vostro m'havé done.
Vengho da Roma da lo giubbileo.
D'una fagiana grigia.
La tortorella.
Che mangerá la sposa?
Una fagiana grigia.
Darnmene un poco di quella mazacroccha.
En chi l'aves en chil sapes
una chucchia rasa_
Vol m'havete svergognie,
niente del vostro m'havé done.
Che mangerá Ia sposa
La prima sera
dinderindina
La dinderindina
La vita della sgalera.
Dal papa sancto et sommi confessato.
Levanteus, donna Joanna,
noi sian.o a mal partito
chi se lo vuol saper
sapersi se lo sappia et maragnan.
Suona lo corno capo caccia
chi gun sta raltrui cose fa villania.
Vidi la forosetta in un boschetto.
Che mangerá, che mangen 'i la sposa?
Unafagiana grigia.
Ghierem ghierem ghierem
ballate ciascheriem
levanteus, donna Joanna,
levanteus affar lo pan far dinderindina.
Se l'orso non ritorna
damme ne un pocho di quella mazacrocha
dammene un poco et non me ne dar troppa.
Fortuna d'un gran tempo / Chefa la ramazina /Dagdun. Dagdun
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Fortuna d'un gran tempo!
Scaramella fa la galla:

La tosa matta
basela un tratto e lassela andar
0 tu non sai quel che dice Ia malavecchia?
"Vottete in za e do bella Rosina!"
La trad itora la vol chlo mora:
doh gato salvatico!
E la zotta sta sul muro
e la mi mostra el cu
el cucho de son mart.
0 zotta mala zotta,
che'l cor furato m'hai.
Che fa la ramacina car amor?
Doh gratiosa e doh benigna e bella:
toché la man al barba
che l'et porta i zopei.
Passando per una rezolla
de questa terra
La sartoreUa la passa Po:
hor set torela mo!
Tente a l'ora. Ruzinente
ch'io v6 cantar Za mala zotta:
e la zotta mi da briga
la mi mostra la fi
figura del so bel vis.
0 zotta mala zotta,
che'l cor furato m'hai.
E si son lassame esser
dagdun dagdun vetusta:
deh che fala che la non uien?
Famene un poco de quella rnazacrocha.
Malgariton, to pare te domanda
pyranna pziranna,
mi levava d'una matina
pift per tempo ch'io non solea.
E Ia zotta mi da impatio
e la mi mostra el ca
caputio giá per Ie spalle.
0 zotta, mala zotta,
che'l cor furato m'hai.
Dagdun dagdun vetttsta
e foie e chiacchiere e chiacchiere e fole.
E la zotta sta sul ponte
e vol che lui Ia fo
fornisca de confessar.
0 zotta, mala zotta,
che'l cor furato m'hai.
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Nicole Van Opstal
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Elisabetta Benfenati

zang
zang & viola d'arco
blokfluiten, eenhandsfluit & trommel
renaissancegitaar
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Nicole Van Opstal
Nicole Van Opstal werd geboren in 1964. Aan de Katholieke
Universiteit Leuven studeerde zij musicologie en media- en informatiekunde.
Haar VRT-loopbaan begon in 1988 bij Radio 1, waar ze onder meer meewerkte
aan het programma Voor de Dag. In 1995 maakte Nicole Van Opstal de overstap
naar Radio 3 en werd ze er de vaste stem van de programma's oude muziek.
Daarnaast was zij lerares muziekgeschiedenis en AMC aan de Academie voor
Muziek en Woord in Willebroek.
Ook bij Klara is oude muziek de vaste biotoop van Nicole Van
Opstal: elke middag tussen 13.30 en 15.00 uur is zij te horen met muziek uit
de barok en de klassieke periode. Op zondagvoormiddag verzorgt zij het programma Polyfolie.
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Gloria Moretti
Gloria Moretti studeerde zang bij Cristina Miatello en Gloria Banditelli. Haar
aandacht ging hierbij vooral uit naar barokmuziek. Deze belangstelling voor oude muziek leidde haar tot verdere studies in muziekpaleografie, musicologie en traditionele zangtechnieken.
Ze trad reeds op met verschillende dirigenten waaronder Sergio Vartolo, Roberto
Gini en Gabriel Garrido, en met oudemuziekensembles als Elyma, Acantus, Cappella
Artemisia, Lucidarium en Theatnim Instrumentorum. Ze was te gast op internationale festivals in Italië, België, Nederland, Portugal, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk.
Gloria Moretti werkte mee aan opnamen voor Quadrivium, Virgin, Warmer Chappel, Tactus,
l'Empreinte Digitale, Bongiovanni en Gimell Records.

Viva Biancaluna Biffi
Viva Biancaluna Biffi studeerde cello vanaf haar achtste jaar en trad reeds op
met een hele rits orkesten in gans Europa. Ze volgde verder ook zang en vocale disciplines bij
Richard Levitt en Dominique Vellard. Daarenboven bekwaamde ze zich in het bespelen van de
viola da gamba, vedel en viola d'arco bij Randall Cook aan de Schola Cantorum Basiliensis,
waar ze een diploma in middeleeuwse en renaissancemuziek behaalde.
Viva Biancaluna Biffi waagt zich aan tal van muziekgenres en werkt samen met
verscheidene groepen. Op het vlak van oude muziek treedt ze geregeld op met Lucidarium, Alla
Francesca, Salon de Musiques, Hespèrion XXI, het Ensemble Gilles Binchois en Les Flamboyants.

Avery Gosfield
Na het behalen van haar diploma aan het Oberlin Conservatoty, verhuisde
Avery Gosfield naar Amsterdam, waar ze verder studeerde bij Walter van Hauwe aan het
Sweelinck Conservatorium. Haar passie voor middeleeuwse muziek bracht haar vervolgens
naar Bazel. Ze specialiseerde er zich in de geschiedenis en uitvoeringspraktijk van de flageolet, in het bijzonder van de dubbele flageolet, en de eenhandsfluit met trommel.
Avery Gosfield stond op de podia van de belangrijkste Europese en NoordAmerikaanse oudemuziekfestivals. Ze gaf ook heel wat masterclasses in Europa, Israël en
Noord- en Zuid-Amerika, meer bepaald in instellingen als de Schola Cantorum Basiliensis, het
Centre de Musique Ancienne de Genève, het Centre de Musique Médiévale de Paris, l'Ecole
Britten in Périgueux en de academie van Banska Bystrica in Slovakije.

Elisabetta Benfenati
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Elisabetta Benfenati begon op tienjarige leeftijd klassieke gitaar te studeren. Ze
volgde les bij Enrico Tagliavini een behaalde haar diploma met onderscheiding aan het conservatorium van Bologna. Later specialiseerde zij zich bij Alirio Diaz, Carel Harms, Ruggero
Chiesa en Albert° Ponce.

Elisabetta Benfenati speelde in verscheidene kamerensembles en trad op als
soliste met de orkesten van het Teatro Comunale van Bologna en de Mag,» Musicale
Fiorentino. Daarnaast wijdde ze zich jarenlang aan het repertoire voor gitaarduo, samen met
Frederic Zigante en als lid van het duo Frau Musica. Bovendien verkende ze in verschillende
programma's het oeuvre van Nicole) Paganini met de violist Emauele Benfenati. Ze realiseerde
opnamen voor Tactus, Rai 3 en France Musique. Sinds kort is haar belangstelling vooral
gericht op het onderzoek naar historische en traditionele speeltechnieken, waarvoor ze samenwerkt met ensembles als het Breg Orchestra, Salon de Musiques en Lucidarium.

Viva Biancaluna Biffi

Avery Gosfield

Elisabetta Benfenati

Gloria Moretti
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PROGRAMMA
Giovanni Battista Zesso (fl. vroege 16de
eeuw)
D'un bel mattin d'amor che me levava (frottola)
uit: Frottole VII, Petrucci, Venezia, 1507

0 bene mio
uit: Canzone villanesche alla napolitana... primo
libro, Venezia, 1545.

Anoniem

Giovanni Lorenzo Baldano (1576-1660)

Tenta lora ruzenenta
uit: Paris, Bibliothègue nationale de France,
Fonds du Conservatoire, MS Rés. VM 676

Moresca (sull' aria d'ottava)
uit Firenze, Conservatoria di Musica Luigi
Cherubini, MS

Leonardo Giustiniani? (ca. 1383 —1446)

Giuseppe Cenci (? -1616)

Ay me' sospiri non truovo pace
uit Frottole Libro secondo, Petrucci, Venezia, 1505

Fuggi, fuggi da' lieti amanti (canzonetta La
Mantovana)
uit Firenze, Conservatoria di Musica Luigi
Cherubini, MS

Gugliemo Ebreo da Pesaro (ca. 1420 — na
1484)
Rostiboli gioioso
uit Foligno, Duomo, MS B.V 14

Marchetto Cara (ca. 1465-1525)
Non peccando altri che'l core
uit Frottole Libro VII, Petrucci, Venezia, 1507

Ana Francesco Varoter (ca. 1460-1502/03)
II papa ha concesso quindeci anni (strambotti)
uit Frottole Libro secondo, Petrucci, Venezia, 1505

Filippo de Lurano (ca. 1470-na 1520)
Se m'è grato ii tuo tornare
uit Frottole Libro primo, Petrucci, Venezia, 1504

Anoniem
0 Virgineta bella (laude)
uit Cape Town, South African Public Library,
MS Grey 3.8.12

Anoniem
Les Caterines
uit München, Bayerische Staatsbibliothek,
Mus. MS 1503

Anoniem / Giuseppe Baretti (1719-1789)
"La lstoria de Purim io ve racconto"
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Adriaan Willaert (ca. 1490-1562)

II Cielo in una Stanza: de muziek en het vrouwelijk universum in Italië aan de dageraad van de Renaissance
De Italiaanse renaissancemaatschappij was getuige van een nieuw fenomeen
dat in stilte om zich heen greep en op het eerste gezicht onbelangrijk leek, maar uiteindelijk
bepalend werd voor de diepgaande mentaliteitsverandering die deze periode typeerde: het ontstaan van de privéruimte. De banden van afhankelijkheid waarop de complexe structuur van
de feodale gemeenschap en de burgerij steunde, maakten plaats voor nieuwe organisatievormen, gebaseerd op gemeenschappelijke belangen en op het onder elkaar verdelen van privileges. De stedelijke burgerij triomfeerde en werd rijk door de handel en de productie van kostbare verbruiksgoederen, naast het beheer van de eigen landgoederen. De gebruiken van het
feodale stelsel en de onderlinge afspraken omtrent wederzijdse afhankelijkheid, die opgesteld
waren op grond van echte ethische verbintenissen, werden vervangen door contracten tussen
vrije mensen, gebaseerd op het burgerlijk recht.
Het was een koortsachtige tijd, gekenmerkt door commerciële uitwisselingen,
onderhandse overeenkomsten en gedurfde financiële transacties, een tijd waarin rijkdom vergaard werd om als statussymbool mee te pronken. In deze woelige periode van veranderingen
zetten de verschillende gilden en corporaties alles op alles om de belangen van bepaalde sociale klassen of beroepen te verdedigen. Het was niet enkel de welstand, die doorsijpelde in bredere lagen van de urbane bevolking, die ervoor zorgde dat het dagelijkse leven van de stedelingen op radicale wijze veranderde. Ook de krachtige impuls van het individualisme, dat diepgeworteld zat in de nieuw gepropageerde filosofie van het humanisme, droeg hier sterk toe bij.
De kunstambachtslieden zoals goudsmeden, houtbewerkers en ook koks, gingen steeds verder in het perfectioneren van hun stiel. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat steden
zich verplicht zagen wetten uit te vaardigen tegen het overdreven vertoon van pracht en praal.
In die periode kwam ook de portretkunst tot bloei, een totaal nieuwe vorm in de figuratieve
kunst met de bedoeling een zo getrouw mogelijk beeld van de geportretteerde persoon weer te
geven wat uiterlijk en psychologie betrof. De uitvinding van de drukkunst in de 16de eeuw
maakte het lezen van boeken dan weer mogelijk voor een ruimer publiek dan voorheen.
Dankzij de drukkunst werd de gecultiveerde muziek, die vooral polyfoon was, niet meer alleen
uitgevoerd binnen de beperkte grenzen van de prinselijke hoven, maar vond ze ook haar weg
naar andere sociale klassen.
De persoonlijke vorming, uiteraard enkel weggelegd voor die gelukkigen die er
voldoende geld voor hadden, vereiste de verwerving van een groeiend aantal vaardigheden
waarin het gevoel voor schoonheid centraal stond. Poëzie, kunst, dans, zang en het bespelen
van een instrument, werden onontbeerlijk geacht voor de harmonische ontwikkeling van het
individu. Dit proces van bevestiging van het individu als uniek en centraal wezen in de natuur,
was niet zonder gevolgen voor de vrouw. De Italiaanse vrouw uit de Renaissance werd niet
meer louter en alleen verondersteld de hoeksteen van de maatschappij, namelijk de familie, te
vertegenwoordigen, maar ze genoot ook een verrassend niveau van vrijheid. Niet dat dit op
radicale wijze haar ondergeschikte rol veranderde in de heersende mannenmaatschappij, een
maatschappij die trouwens nog vrouwonvriendelijker werd met de verspreiding van het neoplatoonse classicisme. Desondanks genoten de meisjes van goede familie die niet voor het
klooster bestemd waren, een bescheiden culturele vorming die verder ging dan het leren van
huishoudelijke taken. Velen van hen konden lezen en schrijven en hadden een zekere kennis
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van de literatuur. Enkelen kenden zelfs Latijn. Ze leerden zingen, dansen en dikwijls ook een
instrument bespelen. Dansen was trouwens een sociaal gebeuren met een grote symbolische
betekenis. Vooral in de hoogste klassen van de maatschappij was de culturele vorming van
meisjes een investering waarmee de families de 'waarde' van hun dochter trachtten te verhogen met het oog op een toekomstig huwelijk.
Door deze verspreiding van de 'hoge' cultuur onder de Italiaanse vrouwen van
toen, is het voor ons nu mogelijk om een tamelijk goed idee te krijgen van hun mentaliteit en
van het beeld dat ze hadden over de wereld en zichzelf. Het concert dat wij voorstellen draait
rond deze visie. Het brengt de muziek waar de Italiaanse vrouwen uit de Renaissance toegang
toe hadden: frottole, laude, ballate, poëtische teksten om voor te dragen, dansmelodieën... Het
is muziek die op de wip zit tussen de orale traditie en de 'hoogstaande' cultuur. Ze illustreert
goed de innerlijke wereld van de vrouwen, een wereld die heen en weer geslingerd werd tussen enerzijds het oude, onontkoombare rollenpatroon, de ondergeschiktheid van de vrouw die
zo diepgeworteld zat dat ze als natuurlijk overkwam, en anderzijds de drang naar het uiten
van gevoelens en verwachtingen die, op straffe van sociale uitsluiting, nooit op directe wijze
getoond konden worden.
Laat het duidelijk zijn dat de hier voorgestelde werken niet door vrouwen
gecomponeerd zijn. Op het einde van de 15de eeuw was het beroep van musicus niet toegestaan aan vrouwen van hoge stand. Zo enkelen van hen zich toch vol overgave gewijd hebben
aan het componeren of aan het schrijven van verzen, dan heeft hun muziek of poëzie ons niet
bereikt. Vrouwen traden trouwens maar zeer zelden met hun werk naar buiten: per definitie
waren hun composities van een veel mindere waarde dan die van mannen. Toch drukken de
liederen en de gedichten, die hier worden voorgesteld, goed de waarden en de verlangens uit
die de vrouwen destijds koesterden. Achter de epische gedichten of de volkse teksten van de
frottole, achter de religiositeit, die slechts op het eerste gezicht eenvoudig lijkt, van de aan
Maria gewijde laude, zit een complex beeld van de leefwereld van de vrouwen. Het was een
wereld vol vooroordelen maar ook vol hartstocht en een diep innerlijk leven. Wij kunnen niet
anders dan een idee geven van het gevoel waarmee de Florentijnse of de Venetiaanse vrouwen
deze liederen zongen. Toch zijn we ervan overtuigd dat achter het masker van de gemeenplaatsen in deze zangen, het mogelijk is een sleutel te vinden die toegang geeft tot een steeds
verzwegen gebleven realiteit.
Francis Biggi

Lucidarium wordt gesteund door

PR• HELVETIA
rSchweizer Kulturstiftung
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D'un bel mattin d'amor che me imam
D'un bel mattin d'amor
che me levava
meti la sella al vostro bon roncin
e doi so la gran zolia trad itora
meti la sena al vostro bon roncin.

Op een mooie liefdesochtend
toen ik opstond
deed ik het zadel op uw beste knol
en twee onder de malszachte verraadster,
deed ik het zadel op uw beste knol.

Ay me' sospiri, non truovo pace
Ay me' sospiri, non truovo pace
che deco fare se non morire?
E non potra jamay sofrire
questo dolor chi me desface.

0 wee mijn zuchten, ik vind geen vrede
wat vermag ik anders doen dan sterven?
En nimmer zal ik kunnen lijden
deze pijn die me weg doet kwijnen.

Ahimé cortelo, ahirnè dolore,
senza de ti uiver non so,
poi quando el guardo el volto te)
de me sento el cor partire.

0 wee scherp mes, o wee verdriet,
leven zonder jou kan ik niet,
wanneer ik kijk naar jouw gezicht,
voel ik hoe mijn hart in me zwicht.

Ahimé meschino, e temo
'ste tue false parole
e de paura tremo
che non sian tutte foie.

0 wee ik, ellendige
ik vrees je valse woorden,
en ik beef van angst
dat zij slechts sprookjes zijn.

Non peccando altri che '1 core
Non peccando altri che '1 core
non fu in me peccato mat
ché obedirvi sol pensai
moderando el troppo ardore.

Het hart alleen heeft gezondigd
zonde was er nooit in mij,
ik was u slechts onderdanig
en matigde te veel vurigheid.

Moderar in apparenza
designai la intensa fiamma
dentro non ché per absenza
vero amante non si sfiamma
anzi pift sernpre lo infiamma
gelosia vento d'amore.

Matigen in waarschijnlijkheid
beraamde ik die intense vlam
van binnen, want om afwezigheid
dooft een minnaar niet zijn vlam,
veeleer raakt hij meer ontvlamd
door jaloezie, wind van liefde.

Non peccando altri che 'I core
non fu in me peccato mai.
remituntur me dicesti
tutti a tutti e patti toi
nolt pift mi subgiongesti
piCt peccar se vita v(u)oi.

Het hart alleen heeft gezondigd
zonde was er nooit in mij.
Ik vergeef, zei je me, alles
aan allen, en ook jouw band,
zondig niet, voegde je toe,
niet meer; als je leven wilt.

S'io peccato in amar voi
son pif) che altro peccatore
per che in questo pecca II core

Als ik zondig u beminnend,
ben ik boven alles zondaar,
want hier zondigde het hart
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gentil come rosa;
mes no reposa
le mal que prem.
Tata Ia volem.

zacht als een roos;
maar ze is al onze pijn
niet waard.
Zo hebben we ze graag.

Es molt cortesa,
de gran noblesa:
de amor ensesa
com la veurem?
Tala la volem.

Ze is heel bevallig
van hoge adel
brandend van liefde
hoe zien we hen?
Zo hebben we ze graag.

Cara de sancta,
de virtut tanta;
no puch dir quanta,
ne Ia compren.
Tala la volem.

Gezicht van een heilige
zo vol van deugd,
ik kan zelfs niet zeggen
wat dat inhoudt.
Zo hebben we ze graag.

Es desembolta,
muda Ia volta
mes de revolta
hijugarem.
Ta/a Ia volem.

Ze is vrijgevochten
verandert van stemming
keer op keer
wij zullen spelen.
Zo hebben we ze graag.

Es molt ga/ana
e mes lusana;
si no m'engana,
enganar rem.
Tata la volem.

Ze is heel galant
in volle bloei
als ze me niet voor de gek houdt
houden wij haar voor de gek.
Zo hebben we ze graag.

"La Istoria de Purim io ve racconto"
Of: 0 re eterno, bonta infinita
MORDEKAY DATO
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0 re eterno, bontá infi.nita,
somma sapienzia e vero Iddio,
prego che a l'ingegno mio doni aita
e porgi grazia a l'intelletto mio,
che possi raccontar con lingua ispedita
li toi miracoli e mostrar come el reo
ponisci e al giusto porgi favore,
come buon guardian e ver pastore.

0 eeuwige koning, oneindige goedheid,
hoogste wijsheid en ware God,
ik smeek je schenk aan mijn talent kloekheid
en genade aan mijn geniale ademtocht,
opdat jouw wonderen mijn tong zonder stroefheid
rondvertellen kan, en aantonen daarbovenop
hoe je de slechten straft als goede beschermer
en de goeden bevoorrecht als ware herder

Congregateve donni tutti quanti
e tutti guelli che non han dottrina
in la Sancta Scrittura e in li santi
paro/i de It profeti, e la mattina
de Purim o qualche giorno innanti.,
mentre se coce la vostra cocina,
veniti, che in verst, da ponto in ponto,
Ia istoria de Purim to ve racconto.

Schaart u bijeen, vrouwen, komt toegeijld,
allen die geen kennis hebben verworven
van de Heilige Schrift noch van het heilig
woord van de profeten, komt u op de morgen
van Purim of wat later, maar wel tijdig:
terwijl jullie voor het eten laten zorgen,
komt, opdat ik in verzen, vel na vel,
de geschiedenis van Purim navertel.

0 bene mio
0 bene mio fa, famm' uno favore
che questa sera ti possa parlare,
e s'alcuno ti ci trova e tu grida:
Chi vend' ova!

0 mijn lief ver. verleen me een gunst,
want deze avond wil ik met je praten
en als iemand ons vindt, roep jij terloops
'Eieren te koop!"

Viene senza pa, paura e non bussare,
butta la porta che potrai entrare,
e s'alcuno...

Kom onbe, onbevreesd en niet kloppen,
duw de deur om jezelf binnen te laten,
en als iemand ...

Alla finestra infino alle due hore
faro la spia che porai entrare,
e s'alcuno...

Tot twee uur toe daar bij het vensterraam
sta ik op wacht omje binnen te laten,
en als iemand ...

Fuggi, fuggi da' lieti amanti
Fuggi, fuggi, fuggi
da' lieti amanti
empia donna cagion de' piartti,
che non giet per esser crudele,
ma per esser ingrata ed irtfedele.
ogni core t'ha in orrore,
fuggi, fuggi, fuggi
che chi ti mira,
per te vive, piange e sospira.

Vlucht, vlucht, vlucht weg
van vrolijke geliefden,
verdorven vrouw, oorzaak van geween,
want niet zozeer omdat je wreed bent
als wel ondankbaar en ontrouw
verafschuwt jou ieder hart,
vlucht, vlucht, vlucht heen
want wie jou aanschouwt,
leeft voor jou, weent en zucht om jou.

Fuggi, fuggi, fuggi
che Ia vendetta
fare 'Inferno dell'erroe tuo aspetta,
ma dell'abisso l'ardente foco
sia del tuo mate castigo si' poco.
Ah! Quel chlo ti desio,
fuggi, fuggi, fuggi
via fiera peste
che'l mondo tutto
ai tuoi danni s'appresta.

Vlucht, vlucht, vlucht weg,
want op jou wacht de wraak
voor het scheppen van een hel voor jouw held,
maar het brandend vuur van de afgrond
is voor jouw slechtheid zo'n geringe straf.
Ah! Wat ik voor je wens,
vlucht, vlucht, vlucht heen
verschrikkelijke pest,
want iedereen maakt zich op
voor jouw ondergang.

Fuggi, fuggi fuggi
se fuggir nieghi
che cosi il cielo diva ti leghi,
nè mai possa pur muovere un pass°
fatta di carne un rigido sasso.
E irtfin ch'abbia Ia tua rabbia,
fugga, fugga, fugga
chi brama pace,
perchè ognifrode ascosa qui giace.

Vlucht, vlucht, vlucht
als je weigert te vluchten,
dat aldus de hemel jou, godin, vastbindt,
en je nimmer meer een stap kunt doen,
nu je van vlees verhard bent tot een steen.
Moge jouw toom een einde vinden,
vlucht, vlucht, vlucht
heen wie vrede begeert,
want elk verborgen bedrog ligt alhier.
Vertaling: Evianne de Kup
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Julian Podger
Julian Podgers muzikale carrière als zanger en dirigent begon
toen hij nog school liep in Kassel, Duitsland. Niet veel later kreeg hij een beurs
voor het koor van het Trinity College in Cambridge, waar hij verder musicologie
studeerde en met zijn eigen ensemble Trinity Baroque al gauw naam verwierf
als specialist in de historische uitvoeringspraktijk.
Sindsdien dirigeerde Julian Podger talloze en zeer verscheiden
uitvoeringen, zowel met Trinity Baroque als met het koor en orkest van
Florilegium. Hoogtepunten waren de Vespro della Beata Vergine van Claudio
Monteverdi, Johann Sebastian Bachs Weinachts-Oratorium, Hândels Messiah
en Israel in Egypt, en Purcells Dido & Aeneas en King Arthur. Deze concerten
leidden tot tournees in heel Europa en brachten hem onder meer op de festivals
van Berlijn, Edinburgh, Sablé-sur-Sarthe, Noirlac, Daroca, de Canarische
Eilanden en Palma de Mallorca. Onlangs nog dirigeerde hij het Noorse barokorkest tijdens uitvoeringen van Bachs altaria's door Catherine King, waarvan ook
een cd werd opgenomen voor Linn Records. Andere recente projecten waren de
Musikalische Exequien en de Johannes-Passion van Heinrich Schiltz met Trinity
Baroque, waarmee hij op de planken stond van het Holland Festival Oude
Muziek Utrecht.
Als muziekdirecteur van de Yorke Trust Summer Opera in
Norfolk, Engeland, zal Julian Podger dit jaar zijn eerste opera dirigeren, namelijk een scenische versie van H&Idels Salomon. Voor zijn mooie tenorstem wordt
hij ook geregeld als solist gevraagd, zowel in Engeland als daarbuiten, door dirigenten als Sir John Eliot Gardiner, Andrew Parrott en Paul McCreesh.
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Daarnaast geeft hij recitals, zoals onlangs nog voor een live-uitzending van de Mitteldeutscher
Rundfunk vanuit het Hndelhaus in Halle, Duitsland. Tenslotte blijft hij regelmatig optreden
als zanger in ensembles, zoals in The Tallis Scholars, The Harp Consort en Gothic Voices, een
van de bekendste Britse ensembles voor middeleeuwse muziek.

Trinity Baroque
Trinity Baroque, door The Times beschreven als "Julian Podger's excellent vocal
ensemble", bestaat uit een veelzijdige groep specialisten in de renaissance- en barokmuziek.
Het ensemble heeft zich vooral verdiept in de muziek van Heinrich Schfitz, Jan Pieterszoon
Sweelinck, William Byrd en Johann Sebastian Bach en verenigt historisch verantwoorde interpretaties met frisse, spontane creativiteit. De specifieke identiteit van de groep berust op
onderlegdheid in zowel het profane als het religieuze repertoire en een flexibele bezetting met
slechts een stem per partij.
In 2003 gaf Trinity Baroque een reeks concerten in heel Europa. Hoogtepunten
waren enkele optredens tijdens het Holland Festival Oude Muziek Utrecht, waar het ensemble
achtstemmige werken van William Byrd en Philippus de Monte vertolkte, en de wereldpremière op het Spitalfields Festival in Londen van Umbra Sumus, een stuk dat speciaal voor het
ensemble geschreven werd door de Britse componist Terry Mann.
Voor 2004 heeft Trinity Baroque optredens in Engeland, Schotland, België en
Duitsland in zijn agenda staan. De meest recente cd van de groep, Rites of Spring, een muzikale bespiegeling van de lente met composities van onder anderen Heinrich Schiltz, Claude Le
Jeune, Jan Pieterszoon Sweelinck en Johann Hermann Schein, werd door de kritiek bijzonder
enthousiast onthaald en door het BBC Music Magazine uitgeroepen tot Record of the Month.
Voor de nabije toekomst zijn nog opnames van de motetten van Bach en een cd met psalmen
van Sweelinck gepland.

Trinity Baroque
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Orlandus Lassus (1530/32-1594)
Regina coeli
uit Magnus opum musicum, München, 1604
Vincenzo Ruffo (ca. 1508-1587)
Missa Sanctissimae Trinitatis
Kyrie
uit Missae quatuor concinate ad ritum concilii mediolani, 4vv, Milano, 1570
Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca. 1525-1594)
Spiritus sanctus replevit
uit Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Codex 29
Orlandus Lassus
Vinum bonum
uit Selectiorum aliquot cantionum sacrarum, 6vv, fasciculus adjuntis in fine tribus dialo gis, 8vv, München, 1570
Vincenzo Ruffo
Missa Sanctissimae Trinitatis
Sanctus
uit Missae quatuor concinate ad ritum concilii mediolani, 4vv, Milano, 1570
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Ave, Trinitatis sacrarium
Ardens est cor meum
Paucitas dierum
uit Motettorum liber quintus, Roma, 1584
Omnes gentes
uit Roma, Bibfioteca del Conservatorio di Musica S Cecilia, Codex G. MSS 792-795
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Muziek voor Carolus Borromeus (1538-1584)
De muziek van deze Artiestenmis omvat verschillende compositiestijlen van de
16de-eeuwse Italiaanse polyfonie, vertegenwoordigd door Vincenzo Ruffo, Orlandus Lassus en
Giovanni Pierluigi da Palestrina.
Toen Ruffo kapelmeester was aan de dom van Milaan kreeg hij de opdracht van
een van de protagonisten van het Concilie van Trente. namelijk Carolus Borromeus, om
muziek te schrijven volgens de nieuwe richtlijnen, dat wil zeggen met de nadruk op tekstverstaanbaarheid en met weglating van 'profane elementen'. Vanavond kan in Augustinus een
tweede concert van Trinity Baroque beluisterd worden met muziek waarin deze voorschriften
zeer strikt toegepast werden. In de Missa Sanctissimae Trinitatis ging Ruffo echter wat soepeler te werk en gebruikte hij nog vrij veel imitatie. Hij veroorloofde zich zelfs de vrijheid om terug
te keren naar de dichtere textuur van de motetten die hij in de periode vóór het concilie
schreef. De zesstemmige, nogal laagliggende en rijke vocale textuur gecombineerd met een eerder verouderde, ietwat modale harmonische schrijfwijze herinnert aan de Vlaamse polyfonie
zoals die bestond vooraleer Palestrina en Lassus hun invloed deden gelden en het genre in de
richting van een evenwichtige, 'zuivere' vorm met een doorzichtige, 'moderne' harmonie duwden.
De grote Lassus lijkt vanaf zijn twaalfde jaar, toen hij zijn intrede als muzikant
In Italië deed, een rijzende ster te zijn geweest. Hij werd snel beroemd en vestigde zich in 1556
aan het Beierse hof in Mnchen, waar hij vanaf 1563 kapelmeester was. Kenmerkend voor zijn
individualisme en zijn charisma als kunstenaar was wellicht het feit dat hij prestigieuze werkaanbiedingen weigerde en tot aan zijn dood in 1594 in Winchen bleef, terwijl hem op al zijn
reizen bewonderende ontvangsten te beurt vielen. Hij stond bekend als 'princeps musicorum',
waardoor hij zijn onafhankelijkheid van beperkende compositiestijlen, opgelegd door gevestigde instellingen zoals het Concilie van Trente, kon bewaren en in alle vrijheid volgens zijn eigen
artistieke opvattingen kon creëren. Terwijl die andere grote 16de-eeuwse polyfonist,
Palestrina, eerder conservatief, kerkelijk en `zuiver' componeerde, bleef Lassus' stijl open en
retorisch. Het zevenstemmige, exuberante Regina coeli illustreert zijn enthousiasme voor polyfonie met stemmen die elkaar wegkaatsen van pure vreugde. Stemmingswisselingen schijnen
gecontroleerd en doordacht in dit stuk en nog meer in het achtstemmige Vinum bonum, dat
zwaarwichtig inzet, snel tot een moment van pure extase evolueert en dan weer even vlug naar
een meer ernstige stemming terugkeert. Deze wisselingen worden niet alleen door de ritmiek
maar evengoed door de harmonie als expressiemiddel teweeggebracht. Bovendien is het
gebruik van een alternerend dubbelkoor hier niet louter een bekende techniek, maar opnieuw
een soort van weloverwogen ingreep die als het ware een voorafspiegeling vormt van veel latere muziek. zoals Bachs Mattheats-Passion of Mndels oratoria.
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Palestrina van zijn kant, stond veel dichter bij de kerkelijke instellingen en liet
zich hierdoor in zijn composities beïnvloeden. Als zanger aan de Sixtijnse Kapel en later als
kapelmeester van verschillende belangrijke kerken in Rome, waaronder de Santa Maria
Maggiore, onthield hij zich meestal van versieringen, maar dankzij zijn uitzonderlijke vindingrijkheid straalt zijn muziek niettemin perfectie en grandeur uit. Ondanks het feit dat
Palestrina's achtstemmige Spiritus sanctus repeivit en Omnes gentes gebruik maken van de
conventionele dubbelkorigheid - of de 'cori spezzati' zoals deze techniek bekend stond in
Venetië -, veroorzaakt zijn stijl hier bijzondere opwinding. Nadat de afzonderlijke koren elkaar
van antwoord hebben gediend in vloeiende en expressieve passages, op een meer 'organische'

manier dan bij de eerder 'dramatische Lassus, versmelten zij en bevestigen zij mekaar in sterke en prachtig ingezette tutti-fragmenten. Net als bij Lassus trekken de tripla-passages met
hun veranderende ritmes de aandacht en versterken ze daardoor het effect van het antifonaal
gezang. De vijfstemmige motetten Ave, Trinitatis sacrarium, Ardens est cor meum en Paucitas
dierum, die gezongen worden tijdens de communie, zijn uitstekende voorbeelden van een componist die perfect wist hoe hij de expressie-elementen van het madrigaal kon aanwenden om
een soort van extatische, religieuze hartstocht, zowel op een contemplatieve als op een uitbundige manier, op te wekken.

p. 123

Omnes gentes
Omnes gentes, plaudite manibus,
iubilate Deo in voce exultationis,
quoniam Dominus excelsus, terribilis,
rex magnus super omnem terram.
Subiecit populos nobis,
et gentes sub pedibus nostris,
elegit nobis haereditatem sucun,
speciem Jacob quem dilexit.
Ascendit Deus in iubilo,
et Dominus in voce tubae.
Psallite Deo nostro, psallite.
Psallite Regi nostro,
quoniam Rex omnis terrae Deus.
Psallite sapienter.
Regnabit Deus super gentes,
Deus sedet super sedem sanctam suam.
Principes poputorum congregati sunt
cum Deo Abraham,
quoniam dii fortes terrae
vehementer elevati surtt.

Volkeren allemaal, klapt in de handen,
jubelt het uit voor God, vol geestdrift,
want de Heer is hoogverheven, geducht.
grote koning over heel de aarde.
Volkeren heeft Hij aan ons onderworpen,
de heidenen aan onze voeten gelegd.
Zijn erfdeel heeft Hij voor ons voorbestemd.
het juweel van Jacob, zijn welbeminde.
God is opgeklommen onder gejuich,
de Heer onder bazuingeschal.
Zingt voor onze God, zingt,
zingt voor onze koning,
want God is koning over heel de aarde.
Zingt met wijsheid.
God zal heersen over de heidenen.
God zetelt op zijn heilige troon.
De leiders der volkeren zijn verzameld
rondom de God van Abraham,
want de dappere vorsten der aarde
zijn hoogverheven.
Vertaling: ICTL
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Alberto Rasi
Alberto Rast werd
geboren in Verona. Na de voltooiing van zijn contrabasstudies
besloot hij zich te specialiseren
in de viola da gamba en de violone. Hij volgde les bij Jordi Savall
aan de Schola Cantorum in
Bazel en bij Ariane Maurette aan
het conservatorium van Genève.
Samen met Patrizia Marisaldi
stichtte hij in 1981 de Accademia Strumentale Italiana
waarvan hij sinds 1991 de muzikale leiding heeft. Patrizia
Marisaldi is een muzikante die
zich toelegt op de uitvoering van
16de- en 17de-eeuwse muziek
op oude instrumenten. Hierbij
richt zij haar aandacht vooral op
muziek geschreven voor strijkersensembles.
Alberto Rasi's activiteiten als concerterend musicus gaven hem de gelegenheid
om de afgelopen jaren samen te
werken met befaamde uitvoer-

ijs

Alberto Rasi
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ders en opnames te maken voor de grootste Europese platenfirma's. Hierdoor verwierf hij
erkenning vanwege de internationale kritiek en wordt hij algemeen beschouwd als een van de
meest verfijnde gambaspelers. In 1999 was hij een van de medeoprichters van Il Tempio
Armonico, het barokorkest van Verona, waarmee hij zijn debuut maakte als orkestdirigent.
Verder is hij ook docent viola da gamba aan het conservatorium van Verona.

Elena Bertuzzi
De sopraan Elena Bertuzzi behaalde haar diploma zang aan het Conservatorio
Evaristo Felice Dall'Abaco van Verona. Daarnaast volgde ze cursussen historische uitvoeringspraktijk van oude muziek bij Claudio Cavina aan het SIFD in Bologna en verschillende zomercursussen onder leiding van Rossana Bertini en Cristina Miatello.
In 1996 won ze het concours Accademia Filarmonica - ingericht door de
Accademia Filarmonica van Verona en voorbehouden aan de meest getalenteerde afgestudeerden van het jaar - met een programma gewijd aan Italiaanse componisten uit de 17de
eeuw. Elena Bertuzzi gaf talrijke concerten als soliste en in een kamerensemble. Ze trad op
met tal van orkesten en gespecialiseerde ensembles en stond op
de podia van belangrijke muziekfestivals, zowel in Italië als in het
buitenland. Momenteel werkt ze
samen met verschillende ensembles: de Accademia Strumentale
Italiana onder leiding van Alberto
Rasi; laReverdie, waarmee ze
voor het label WDR-Arcana de
cd's Nox Lwc en Sponsa regis
opnam. Cantimhaneo een madrigaalensemble uit Verona;
Athestis Chorus & Consort onder
leiding van Filippo Maria
Bressan; de Capella Artemisia
van Candace Smith en Laus
Concentus. Elena Bertuzzi maakt
opnames voor het label GiuntiDemetra.

Elena Bertuzzi
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Accademia Strumentale Italiana
De Accademia Strumentale Italiana werd in 1981 in Verona opgericht met de
bedoeling de sfeer van de vermaarde muziekacademies van weleer terug op te roepen. Het
ensemble brengt vocale en instrumentale muziek uit de Renaissance en de barok met een filologische nauwgezetheid die inmiddels onmisbaar geworden is, maar zeker en vast verenigbaar
blijft met de huidige manier van musiceren.
Vanaf het begin hield de groep aan een grote flexibiliteit in het aantal uitvoerders, variërend van een strijkerstrio tot een klein kamerorkest. Het ensemble trad aan op talrijke bekende, internationale festivals en werd er door de internationale pers en het publiek
steeds met veel lof onthaald: het Bachfest in Heidelberg en in Graz, de Tage Alter Musik in
Regensburg, het Festival van Vlaanderen-Antwerpen, 11 Canto dele Pietre in Ticino, het York
Early Music Festival, Alte Musik Ulm, Euroconcert in Barcelona, het Festival Resonanzen in
Wenen, alsok in München, Poznan, Wroclaw en Sevilla. De leden van de Accademia zijn stuk
voor stuk gerenommeerde specialisten op het gebied van de oude muziek. Ze werken bovendien vaak samen met befaamde Europese ensembles zoals het Amsterdam Baroque Orchestra,
Hespèrion XXI, laReverdie en Il Concerto Palatino.
Sinds 1993 maakte de Accademia Strumentale Italiana een heel reeks opnamen, voornamelijk voor het label Stradivarius, met werk van onder anderen Vincenzo Ruffo,
Henry Purcell, Johann Sebastian Bach, Carlo Farina, Josef Haydn, Emilio de' Cavalieri,
Dietrich Buxtehude, Ludovico da Viadana, Claudio Monteverdi en John Dowland. Met deze
cd's sleepte het ensemble al diverse prijzen in de wacht en verwierf het veel lof van de gespecialiseerde pers. Bovendien staan nog drie nieuwe releases op stapel die binnenkort zullen verschijnen.
Sinds 1991
neemt Alberto Rasi de
muzikale leiding van de
groep op zich. De kern van
het ensemble, die overigens
zeer klein is, wordt gevormd door viola da gamba
en luit - een eerder zeldzame samenstelling vandaag
de dag. Om het ensemble
te versterken voor grotere
projecten worden telkens
tgpn
ga stmuz ikanten
digd.

Accademia Strumentale Italiana
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Joan Ambrosio Dalza (fl. 1508)
Pavana, Saltarello e Piva alla Venetiana
uit London, British Library, Royal App. MS 59-62

Vincenzo Ruffo
Capriccio IV La Brava
uit Vincenzo Ruffo, Capricci in musica, Milano, 1564

Bartolomeo Tromboncino (1470-na 1534)
St:1, st), leva, alza le ciglia
uit: Venezia, Biblioteca Marciana, MSS Italiani Cl.
IV, nn. 1795-1798

Bartolomeo Tromboncino
Iluella serena fronte, hay lasso, quella
uit: Venezia, Biblioteca Marciana, MSS Italiani Cl.
IV, nn. 1795-1798

Marchetto Cara? (ca. 1465-1525)
Cangia sperar, mia voglia
uit: Venezia, Biblioteca Marciana, MSS Italiani Cl.
IV, nn. 1795-1798

Anoniem
Hor vedi, Amor, che giovanetta donna
uit Venezia, Biblioteca Marciana, MSS Italiani Cl.
IV, nn. 1795-1798

Vincenzo Ruffo (ca. 1508-1587)
Capriccio XIII La Gamba in Basso, & Soprano
Vincenzo Ruffo, Capricci in musica, Milano, 1564

Vincenzo Capirola (1474-na 1548)
Padoana alla francese
uit: London, British Library, Royal App. MS 59-62

Anoniem
Madonna, i' non scio dir tante parole
uit: Venezia, Biblioteca Marciana, MSS Italiani Cl.
IV, nn. 1795-1798

Anoniem
Gagliarda La Rocha e'l fuso
uit: London, British Library, Royal App. MS 59-62

Vincenzo Ruffo
Capriccio XII El Travagliato
uit: Vincenzo Ruffo, Capricci in musica, Milano, 1564
Anoniem
Tanto mi trovo, hay lasso, el cor piaghato
uit: Venezia, Biblioteca Marciana, MSS Italiani Cl.
IV, nn. 1795-1798
Hieronymo del Lauro? (fl. 1514-17)
Non me dir che non si pe)
uit: Venezia, Biblioteca Marciana, MSS Italiani CL
IV, nn. 1795-1798
Anoniem
Saltarello la Torza
Pavana e gagliarda la Traditora
uit: London, British Library, Royal App. MS 59-62
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Giovanni Lulino Veneto (fl. begin 16de eeuw)
Nel tempo che riveste il verde manto
uit: Venezia, Biblioteca Marciana, MSS Italiani Cl.
IV, nn. 1795-1798

Vincenzo Ruffo
Capriccio II Guand'io penso al martire
uit Vincenzo Ruffo, Capricci in musica, Milano, 1564
Anoniem
Se in me estremo è l'ardor
uit: Venezia, Biblioteca Marciana, MSS Italiani Cl.
IV, nn. 1795-1798
Anoniem
Che sará, che non sará
uit: Venezia, Biblioteca Marciana, MSS Italiani Cl.
IV, nn. 1795-1798
Marchetto Cara
Tante volte: si, si, si
uit Venezia, Biblioteca Marciana, MSS Italiani Cl.
IV, nn. 1795-1798

Een liedboek uit Veneto?
Er loopt, haast onmerkbaar, een rode draad doorheen de muziek van de 16de
eeuw, het hoofse en academische literaire madrigaal inbegrepen: het is de lichte sfeer van het
volkse en van de niet-geschreven traditie, die met een natuurlijke, muzikale vlotheid van een
moedertaal, tussen de regels van de werken en in de echte uitvoeringspraktijk doorschemert.
In de Italiaanse Renaissance vinden we tal van sporen terug van een manier van musiceren
die in de 15de eeuw vooral een orale overdracht kende. Bovendien werd de muziek aan het
begin van de 16de eeuw op een compleet nieuwe wijze uitgevoerd ten gevolge van de revolutionaire uitvinding van de muziekdrukkunst.
Al de vocale werken op het programma komen uit vier codici die bewaard zijn
gebleven in de Biblioteca Marciana van Venetië, onder de naam MSS Italiani CI. IV, nummers
1795 -1798. Deze manuscripten bevatten 103 werken van componisten die voornamelijk leefden in de driehoek tussen Padua, Venetië en Verona. Deze belangrijke Venetiaanse verzameling van liederen, samengesteld rond 1526, lijkt besteld met een duidelijke opdracht en met
een precies doel, namelijk zowel oude als nieuwe composities te bundelen die representatief
waren voor de culturele tendensen uit een periode van ongeveer vijftien jaar:
"De bundel is een soort van bloemlezing, een getuigenis van markante muzikale gebeurtenissen die deze periode typeren en geschiedenis schreven. Het toont het stilistische
parcours dat afgelegd werd, brengt uitvoeringen in herinnering en getuigt van het gebruik van
teksten, van hun bestemming en hun functionaliteit..." (Francesco Luisi).
We vinden er haast alle types van vocale, profane composities uit die tijd in
terug: canzoni, frottole, villotte en madrigalen waarin dialogen en volkse citaten voorkomen.
Een deel van de werken is anoniem, de rest werd gecomponeerd door de meest populaire 'frottolisti' zoals Bartolomeo Tromboncino, Marchetto Cara, Giovanni Lulino Veneto, Sebastiano
Festa en Michele Pesenti. Heel bijzonder aan de bundel zijn ook de liedteksten met poëzie van
grote dichters als Francesco Petrarca (van wie dit jaar trouwens de 700ste verjaardag wordt
gevierd), Dante Alighieri, Pietro Bembo, Pietro Barignano, Dragonetto Bonifacio en vele anderen. Maar het meest typische is misschien wel het grote aantal citaten uit de volkse traditie
die opduiken in de werken van de talrijke anonieme componisten.
Volkse en `hoogstaande' stijlen werden op deze manier dus verenigd in één bundel. De vorm van de liederen was doorgaans akkoordisch en strofisch, met een vierstemmige
bezetting. Dit type bereidde als het ware de latere bewerkingen voor zang (in de bovenstem) en
instrumenten (voornamelijk luit en viola da gamba) voor, de meest courante uitvoeringswijze
die herinnert aan de 15de-eeuwse 'aeri da cantar' voor luit of viola da gamba, waarop getalenteerde virtuozen 'gorgie' en diminuties (versieringen) improviseerden.
De Capricci in musica a tre vod van Vincenzo Ruffo vinden hun oorsprong in
Ruffo's instrumentale experimenten aan de Accademia Filarmonica van Verona en in vroegere contacten met musici uit Venetiaanse en Milanese kringen. De Capricci gingen in 1564 ter
perse in Milaan, de stad waar Ruffo kort voordien de functie van kapelmeester aan de dom
verworven had. Volgens Dietrich K....mper werd de bundel beschouwd als "de belangrijkste verzameling instrumentale ensemblemuziek uit het midden van de 16de eeuw". De Capricci getuigen van een levendige en tamelijk verspreide instrumentale praktijk, waarin zowel bewerkingen van vocale elementen uit madrigalen en chansons, als nieuwe muziek en bewerkingen van
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dansante tenormelodieën werden opgenomen. Ze zitten vol vindingrijke elementen maar zijn
vaak erg complex wat schrijfwijze en ritmiek betreft. Verder lijken ze ook didactische doeleinden gediend te hebben, zoals de ontwikkeling van techniek, het verwerven van contrapuntisch
inzicht en het uitwerken van versieringen. Maar hun hoofdopdracht bleef, zoals het titelblad
aangeeft, materiaal aanreiken "voor het plezier van de virtuozen".
Onder redactie van Albert() Rasi
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Sti, sá, /eva, alza le ciglia
Si). sû. leva, alza le ciglia,
non dormir ché non dorm'io;
e s'hai caro el vive mio,
apri gli occhi e te risveglia.

Komaan, vooruit, sta op, open je ogen,
niet slapen, want ik slaap ook niet;
en als mijn leven je lief is
open dan je ogen en word wakker

Lassa ii somno et odi il canto
d'un che va per te penando,
e che astretto è d'amor tanto,
che per te va quinci errando,
et si forte lamentando,
che col strido te resviglia.

Laat de slaap en luister naar het gezang
van iemand die lijdt omwille van jou,
en die zo verteerd wordt door de liefde
dat hij voorjou hier rondzwerft
en zozeer weeklaagt dat hij
je wakker maakt met zijn gejammer

Tu risposi et to, qua fora,
per te fo pensier' diverst
et l'ardor che cresce ogni hora
tiemrn'i spirti in duol sumersi,
tal che con dolend verst
forza m'è che te resviglia.

Jij rust uit, en ik hierbuiten
heb een wirwar aan gedachten voorjou
en de liefdesgloed die ieder uur groeit
houdt mijn geest ondergedompeld in pijn.
zozeer dat ik je met droeve gezangen
uitje slaap doe ontwaken.

Cangia sperar, mia voglia
PIETRO BARIGNANO
Cangia sperar, mia voglia,
ché non se mor per doglia;
et se fiere novelle
passon per gli occhi al core
da le due Wei belle,
cerchiarn prender d'arnore
tate secondo favore
ch'allevi el gran martire,
se non se puè rnorire.

Wijzig toch je hoop, jij, mijn verlangen,
want van lijden sterf je niet;
en als gruwelijke meldingen
uit de ogen vertrekken naar het hart,
uit haar twee mooie kijkers,
laten we dan van de liefde grijpen
die gunst die op de tweede plaats komt
en die het martelaarschap betekent,
als men dan toch niet kan sterven.

Madonna, i' non scio dir tante parole
DRAGONETTO BONIFACIO
Madonna, i' non scio dir
tante parole:
o voi volete, o no. Se voi volete,
oprate al gra bisogno
al vostro senno,

Vrouwe, ik kan niet
zoveel woorden gebruiken,
ofje wil, ofje wil niet. Als je wil,
gebruikje verstand dan
voor watje verlangt,

ché voi sarete in.tesa
per un cenno;
et se d'un che sempre arde
al fin vi dole,
un bel si, un bel no, me respondete.

want een teken zal volstaan
om begrepen te worden;
en mocht je dan spijt krijgen van die ene
die voor je in vuur en vlam staat,
dan antwoordje me ja' of `neen'.
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Se sará un si, un si scrivere) in rima,
et guando no,
amict come prima:

Is het ja, dan maak ik een gedicht op ja',
is het neen,
even goede vrienden als voorheen:

voi trovate un altro arnante et io,
non possendo esser vostro,
sert mio.

jij zoekt een nieuwe minnaar en ik,
als ik dan toch niet de jouwe kan worden,
vind mezelf terug.

Tanto mi trovo, hay lasso, el cor
piaghato
Tanto mi trovo, hay lasso,
el cor piaghato
da' strali che mi aventa il dolce riso
ch'aclorna quel bel viso
piL che, de vagi fiori,
Zephiro ii prato,
ch'io temo
et bramo
a un tratto di morire
per lo immense, dolore.
Pot ricconforta Amore
Ia simpliz'alma,
si che in paradiso
cred'esser gionta,
et sgombr'ogni martyre.
Cosi desio et timore
mi spoglia' et da' vigore
et fa' che in dua mi
sto sempre diviso;
et fugo et bramo
di restar con quiso,
intrigandomi ognihor pii:t in cotal nodo,
né de sligarmi ho II modo,
anzi pin duro ognihor
trove el mio stato.

Zo erg is, helaas,
mijn hart gekwetst,
door de pijlen waarmee haar zoete lach
mij bestookt, zoete lach
die de mooie trekken versiert
meer dan Zephyr dat doet,
die met bloemen de weide opsmukt.
Zo erg is de kwetsuur dat ik vrees
en verlang, meteen te sterven
van d' immense smart.
Maar dan troost Amor
mijn naïeve ziel weer
en denkt zij in 't paradijs
te zijn aanbeland,
weg van alle lijden.
Zo is het dat begeren en vrees
mij uitputten en kracht geven
en mij steeds in twee
gesplitst doen voelen;
ik vlucht
en toch wil ik gevangen blijven,
verstrikt steeds meer in deze knoop,
want mij losmaken kan ik niet,
meer nog: elk uur wordt mijn toestand
zwaarder om dragen.

Non me dir che non si p<5
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Non me dir che non si p5
ché si pef quel che si vèle;
chi non val quest'usar sèle,
ch'ogni scusa è sempre so'.

Zeg me niet dat het niet kan
want je kan dat wat je wilt
en wie niet wil,
gebruikt niet kunnen meestal als excuus.

lo son certo
possuto
contentar la voglia mia,
ma tu mai non hai voluto
ritrovar modo, né via:
Ia cagion non so qual sia
ch'ognihor dici: el non si pe).

Ik ben ervan overtuigd
dat je mijn wil tevreden kan stellen,
maar je hebt nooit een manier
of een weg daartoe willen zoeken.
Ik weet niet wat de reden ertoe is
dat je altijd maar zegt: het kan niet.

Non pigliar piû scusa homai
ché, se vói, so che tu pói
e che tanto poter h.ai
che pói far quel che tu vói:
si ch'io intendo i tratti toi,
dimmi crimen piti presto no.

Zoek nu geen uitvluchten meer,
want als je wilt, weet ik dat je kan
en je hebt zoveel macht
datje kan doen wat je wilt.
Ik heb jouw handelingen wel dooi;
zeg me tenminste zo snel mogelijk: neen.

Nel tempo che riveste ii verde manto
Nel tempo che riveste
ii verde manto
la terra, e i vaghi dolci augelletti
pieni di melodia col suo canto
su gli arbor' sfoga'
gli amorosi accenti,
mi ritrovai un giorno
in tal' diletti
a l'ombra d'un bel pin
frondutto e altiero,
quando passar vid'io per lo somiero
cantando una legindra nyrnph.a
et bella:
"E donde vienstá
e donde vienstá bella?
Dal bastion, vita mia dolzon".

Op het moment dat de aarde
haar groene mantel weer aantrekt
en de speelse zoete vogelijes
met hun melodieus gezang
in de bomen
hun amoureuze klanken verspreiden,
bevond ik me op een dag,
temidden van al die vreugde,
in de schaduw van een mooie,
dichtbegroeide en rijzige dennenboom
toen ik daar langs het pad
een lieftallig en bevallig nimje
zag voorbij gaan dat aan het zingen was:
en van waar kom jij, mooi meisje,
en van waar kom jij. mooi meisje?
Vanuit mijn schuilplaats, mijn Ude.

Quella serena fronte, hay lasso,
quella
Quella serena fronte,
hay lasso, queUa
srena vista ove ogni ben s'accoglie,
i cari e bei saluti
in sdegno par che mud,
ondlo m'accorgo
chiaramente ch'ella
tutta si d'amor fiera
e fa ch'io viva
le sue crude voglie,
haymè, d'angoscia, de sospiri et doglie.

Dat heldere voorhoofcije,
ach mij, die heldere blik
waar al wat goed is samenkomt,
de hartelijke en lieve groeten
lijken wel in ergernis omgeslagen,
en daar leid ik heel duidelijk uit af
dat zij zich woest verzet
tegen de liefde:
en ervoor zorgt dat ik haar
wrede wensen waar maak:
van angst, gezucht en smart.

Haymè, d'angoscia, de sospiri et doglie
mi pasce Amor pol che fieramente
cangiato ha in duro pianto
el primo dolce canto,
et perché in tutto
di piacer mi spoglie,
quant° men spero,
par che piû m'invoglie
drieto a costei

Met angst, gezucht en smart
voedt mij Amor nadat hij op wrede wijze
in harde tranen
zijn eerste zoete zang heeft omgezet,
en omdat hij telkens
mijn genoegen wegneemt,
lijkt het wel dat,
hoe minder hoop ik koester,
hij mij naar haar doet verlangen
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che piet diletto sente,
quan.to pifi vede ch'io mi sto dolente.

die er meer plezier in schept
mij teneergeslagen te zien.

Quanto piû vede ch'io mi sto dolente
questa crudel che val me gira,
tanto pitCt chiude, hay lasso,
e la pietate ii passo;
et con Ia vista rigida e pungente
par che dica ognihor sdegnosamente:
altro non aspettar
che orgoglio et ira
struggeti adonque, lachryma, et sospira.

Hoe meer zij ziet dat ik lijd,
dit onbarmhartig schepsel,
des te meer, ach mij, sluit zij
elke stap naar medelijden af;
en met bikkelharde en scherpe blik
lijkt ze telkens geërgerd te zeggen:
verwacht je aan niets anders
dan hoogmoed en gramschap,
verkommer dus maar, ween en zucht.

Struggeti adonque, lachryma, et sospira,
anima biste, et sacia Ie tue voglie,
haymè, d'angoscia, de sospiri et doglie.

Verkommer, ween en zucht,
droevige ziel, en voldoe je verlangen
met angst, geklaag en pijn.

Hor vedi, Amor, che giovanetta
donna
FRANCESCO PETRARCA
Hor vedi, Amor:
che giovanetta donna
tuo regno sprezza
et del mio mal non curct,
et tra duo tal nemici
è si secura.

Zie nu toch, Amor,
hoezeer deze jonge vrouw
jouw koninkrijk misprijst
en geen greinije geeft om mijn leed.
En tussen twee zulke tegenstanders
stelt ze zich wel heel zelfverzekerd op.

Tu sei armato,
et ella intreccie e in gonna
si stede, et scalza,
in mezzo i fiori et l'herba,
ver' me spietata
e contra te superba.

Jij bent gewapend,
en zij spant haar valstrikken.
Met haar rokje aan vlijt ze zich neer;
blootvoets tussen de bloemen en het gras.
Ze kijkt vol misprijzen op me neer,
en tegen jou gedraagt ze zich hooghartig.

lo son prigion;
ma se pietet anchor serba
l'arco tuo saldo,
et qualchuna saetta,
fa' di te t di me,
signor, vendetta.

Ik ben gevangen,
maar als genade nog kan geschieden
neem dan met je solide boog
en enkele pijlen
wraak in jouw
en mijn naam„ heer.

Quandlo penso al martire
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Quandlo penso al martire,
amor che tu mi dai gravos' e forte,
corro per gir'a morte,
cosi sperando
i miei danni finire.

Wanneer ik aan het lijden denk,
liefde, dat je me zozeer aandoet,
dan wil ik me tot de dood wenden,
in de hoop zo een einde te stellen
aan mijn beproevingen.

Ma poi che giung'al passo
che port'in questo mar pien di tormento,
tanto piacer ne sent°,
che l'alma si rinforza.
Ondlo nol passo,
cosil uiver m'ancide.
Cosi Ia morte
mi ritorna in vita,
miseria infinita
che l'un apport'
e l'altra non redde.

Maar dan, wanneer ik die stap wil zetten,
die leidt naar deze zee vol kwellingen,
voel ik plotseling zulk een vreugde
zodat mijn ziel weer aan krachten wint.
Zodoende zet ik de stap niet,
zozeer doodt het leven me.
En zozeer doet de dood me terugkeren
naar het leven,
eindeloze lijdensweg,
die de ene veroorzaakt
en de andere niet wegneemt.

Se in me estremo è l'ardor e '1
ghiaccio estremo
Se in me estremo è l'ardor
e 7 ghiaccio estremo,
s'ognora abbruso
e tremo,
come beato me, piá d'huom che sia,
dite voi, donna mia?
Voi si, donna gentile,
sola possete
bearmi in tanti guai,
et se ben comprehendete
che ssentio è quel
che la mia vita pasce,
vedrette aperto e chiaro
ch'altro dolor gia mai,
se non quel sol
onde 7 mio assentio nasce,
non è per appagar un tanto amaro.

Als mijn verlangen zo groot is
maar ook het ijs zo sterk,
als ik zonder ophouden gloei
en ril van de kou,
hoe kun je mij dan "gelukzalig" noemen,
"meer dan gelijk wie", vrouwe van mij?
Alleen jij, edele vrouw,
kunt mij gelukzalig maken
temidden van mijn onheil,
en als je goed begrijpt dat
mijn leven nu alleen een bitter medicijn
als voedsel heeft,
dan zul je ook duidelijk inzien
dat een andere smart
nooit de eerste kan bedaren,
tenzij dan alleen die
waardoor mijn bitterheid ontstaat.

Che sara, che non sard
Che sar& che non sara
poi ch'ella non mi val ben?
Haymè, Dio, chi me sovien?
La mi ha pur ahandon&

Wat zal het zijn, wat zal het niet zijn,
zolang ze mij niet liefheeft?
Ach God, wie denkt nog aan mij?
Ook U hebt me verlaten.

Vela cola,
non la chiamar;
lassela star,
lassela andar.
L'è una trista,
l'è una giotta,
la tenze
brusa o scotta.

Daar is ze,
maar roep ze niet.
Laat haar staan,
laat haar lopen.
Het is een verlopene,
een pooye mank,
je schaaft je eraan,
je verbrandt je eraan.
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Lassela star,
lassela and ar
lassela star,
non te impazar.

Lont haar staan,
Laat haar lopen.
Inrit haar met rust,
en moeije er niet mee.

Che fara, che nonfar6
pot che la me va cosi?
Haymè, Dia, non posso pi',
credo ben ch'io morira.

Wat moet ik doen of niet doen
zolang ze mij zo behandelt?
God, ik kan niet meer
ik ga er aan kapot.

La chiamera,
La pregara;
non /a chiamar,
non la pregar.
L'è una giotta,
l'è una gnocha,
La gè busna,
la gè chiocha.

Ik ga haar halen,
ik ga haar smeken;
laat haar met rust,
vraag haar niets.
Het is een pooije mank,
een slome doos,
een leeghoofd,
een domoor

Chi me cre', chi non me cre',
et che lei mi porta amor?
Haymè, Dio, mi creppa U cor
ch'ella m'ha rotto Ia fe'.

Wie gelooft mij, wie gelooft mij niet?
Wie weet brengt ze mij liefde?
Ach. God, mijn hart bezwijkt,
want ze heeft me verraden.

Com' la me ve',

Zie haar (laar lopen,
ze sleept haar voet:
kijk er niet naar
en laat haar met rust.
Het is een straatmus,
een boerin,
een eenzaat,
een misbaksel.
Inrit haar met rust...

La tret del pe':

non la guardar,
lassela star.
L'è una storna,
l'è una rozza,
l'è deserta,
l'è pastrozza.
Lassela star...
Tante volte: si, si, si
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Tante volle: si, si, si,
et in cambio haver no, no,
son cagion che fin a qui
io non ho quel che non ho.

Zoveel keer: ja, ja, ja..
En wat krijg je terug: nee, nee.
En daardoor tot vandaag,
heb ik niet wat ik niet heb.

Tu.tto il giomo un bon dirnando
et un si sempre mi paga,
et, per non saper ii qu.ando,
questo al cor m'è mortal piaga;
che'l dir si,
La incert paga,
fa ch'io mor stan.do cosi.

De hele dag vraag ik "ja, goed"
en een 'ja" vind ik altijd goed betaald,
maar omdat ik nooit weet wanneer
big ik dodelijk gewond aan mijn hart.
Want "ja" zeggen,
maar zonder zekerheid van betaling,
Laat mij kapot gaan, op die manier

Tanti si senz'altro fare

Al die 'ja's" zonder gevolg

son pur doglie troppo esstrerne,
ch'io m veggio consumare
in dubbiosa e incerta speme;
perché quel che si me preme,
giortger mal non veggio il di.

is toch wel extreem ongemak,
die mij doen verteren
in uitzichtloze en twijfelachtige hoop.
Want wat ik echt belangrijk vind,
daar kom ik nooit toe.

Se 'I si, si, fusse presente
como tempo d'avenire,
viverai piá lietamente
con men doglia et men martire;
ma per sempre si, si dire,
questo si non fa per mi.

Als de ja" nu eens werkelijkheid werd,
ook in een komende tijd,
dan zou ik blijer kunnen leven,
met minder pijn en afzien.
maar als de 'ja's" bij 't spreken blijven
dan ben ik niet meer akkoord.

Un sol si habbia in sé effetto,
mi fará lieto e contento,
s(e) del don che tanto aspetto
sol daramme un pagamento;
altramente a far lamento
son costretto notte e di.

Eén enkele ja, maar met effect,
zou me dolblij en tevreden maken,
als ze mij van die langverwachte gift
maar een eerste "betaling" zou geven.
Zoniet kan ik niet anders
dan klagen heel de nacht.
Vertaling: ICTL en Walter Geerts
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Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca.1525-1594)
0 admirabile commercium a 8
uit: Roma, Biblioteca del Conservatorio di Musica S Cecilia, Codex G. MSS 792-795
Gregoriaans
Inclina, Domine, aurem tuam (Psalm 86)
Vincenzo Ruffo (ca.1508-1587)
De Profundis a 5 (Psalm 130)
uit Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS U178
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Missa Papae Marcelli
Kyrie eleison a 6
Gloria a 6
uit: Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Codex 22
& Roma, Archivio Capitolare di S Maria Maggiore, Codex 18
& Missarum liber secundus, Roma, 1567
Vincenzo Ruffo
Beatus vir a 5 (Psalm112) a 5
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS U179
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Missa Papae Marcelli
Credo a 6
uit: Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Codex 22
& Roma, Archivio Capitolare di S Maria Maggiore, Codex 18
& Missarum liber secundus, Roma, 1567
Gregoriaans
Et tu, Domine Deus (Psalm 86)
Gregorio Allegri (1582-1652)
Miserere mei, Deus a 9 (Psalm 51)
uit Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, MSS 205 & 206
Gregoriaans
Ctuoniam magnus es tu (Psalm 86)
Vincenzo Ruffo
In convertendo Dominus a 5 (Psalm 126)
uit Bologna, Civico Musea Bibliografico Musicale, MS U180
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Giovanni Pierluigi da Palestrina
Missa Papae Marcelli
Sanctus (8t Benedictus) a 6
uit: Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Codex 22
& Roma, Archivio Capitolare di S Maria Maggiore, Codex 18
& Missarum liber secundus, Roma, 1567
Vincenzo Ruffo
Beati omnes a 5 (Psalm128)
uit Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS U180
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Missa Papae Marcelli
Agnus Dei 1 a 6
uit: Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Codex 22
& Roma, Archivio Capitolare di S Maria Maggiore, Codex 18
& Missarum liber secundus, Roma, 1567
Gregoriaans
Agnus Dei 2
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Missa Papae Marcelli
Agnus Dei 3 a 6
uit Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Codex 22
& Roma, Archivio Capitolare di S Maria Maggiore, Codex 18
& Missarum liber secundus, Roma, 1567
Gregoriaans
Auribus percipe, Domine (Psalm 86)
Orlandus Lassus (1530/32-1594)
Inclina, Domine, aurem tuam a 9
uit: Magnus opum musicum, München, 1604
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Incline thine ear...: muziek voor het Concilie van Trente
Het concert van vanavond, met op het programma vocale polyfonie uit de 16de
eeuw, is toegespitst op de relatie tussen muziek en woord. De motetten, psalmzettingen en de
mis werden allemaal geschreven tijdens en na het befaamde Concilie van Trente (1545-1563),
waarin een vergadering van hogere geestelijken een compositiestijl voorschreef die wars bleef
van 'profane elementen' en een hoge mate van tekstverstaanbaarheid vereiste. De componisten die in het programma voorkomen, reageerden elk op een andere en eigen manier op deze
voorschriften, mogelijk beïnvloed door hun tewerkstelling, hetzij in kerkelijke kringen of aan
het hof, maar meer waarschijnlijk ook door hun status en - onvermijdelijk - door hun persoonlijkheid als kunstenaar.
De composities die het meest opvallend overeenstemmen met de voorschriften
van het Concilie van Trente, zijn de psalmzettingen van Vincenzo Ruffo. Deze componist, die
blijkbaar als kapelmeester heen en weer pendelde tussen Verona en Milaan, was bijzonder toegewijd aan een van de belangrijkste protagonisten van het Concilie, namelijk Carolus
Borromeus (1538-1584), een bekend prelaat in Rome en later in Milaan. In Milaan gaf
Borromeus aan Ruffo rechtstreeks de opdracht om de nieuwe voorschriften toe te passen. De
nadruk op akkoordische homofonie, met weinig contrapuntische verwikkelingen, werd in
Ruffo's psalmzettingen evident: door de nadruk op het 'vertikale' verbetert immers de verstaanbaarheid van de tekst. Maar ondanks het beperkte gebruik van imitatie, die de belangrijkste 'horizontale' contrapuntische techniek was - en die meestal het voorstuwende gevoel in
de polyfonie teweegbrengt - komen deze psalmzettingen toch tot leven dankzij de interactie
tussen de onderliggende, onafgebroken psalmmelodie en de harmonische structuur.
Een man die erin slaagde om de strikte eisen van het Concilie te combineren
met het behoud van zijn persoonlijke stijl en het handhaven van zijn creatieve krachten, was
Giovanni Pierluigi da Palestrina, een van de grootmeesters van de vocale polyfonie. Het is zo
goed als zeker dat de Missa Papae Marcelli speciaal bedoeld was om het Trentse principe van
de tekstverstaanbaarheid te promoten, zelfs al brengen enkele musicologen het werk in verband met een oproep van Paus Marcellus. Deze paus had namelijk tijdens zijn ambtstermijn
van drie weken in 1555, als een soort van proto-Trentse beslissing, geëist dat de muziek zou
afgestemd worden 'op de gelegenheid' en dat de tekst verstaanbaar moest zijn. Wat er ook van
zij, feit is dat de mis pas in 1567 gepubliceerd werd. Bovendien is het goed mogelijk dat ze
gecomponeerd werd in het teken van een proef in tekstverstaanbaarheid, georganiseerd door
Borromeus en zijn collega-prelaat Vitellozzo Vitelli in 1565, waardoor ze dus eerder bij de voorschriften van het Concilie van Trente zou aansluiten. De Missa Papae Marcelti is inderdaad
grotendeels homofoon. Ondanks de pure, kerkelijke muziekstijl en de afwezigheid van overdadige versieringen, wist Palestrina zijn uitzonderlijke verbeeldingskracht te gebruiken en
slaagde hij erin een gevoel van grootsheid op te wekken dat meestal met meer contrapuntische
muziek in verband gebracht wordt. Zo voldeed hij niet alleen aan de Trentse voorschriften
maar bleef hij ook trouw aan zichzelf als uitmuntend componist.
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Het oeuvre van een andere, even grote polyfonist, Orlandus Lassus, werd daarentegen veel minder door het Concilie van Trente beïnvloed. Daar waar zijn muziek toch aan
de nieuwe voorschriften lijkt te beantwoorden, was de reden vermoedelijk dat Lassus er vrij
voor koos. Lassus werkte al vanaf zijn twaalf jaar in Italië en verwierf er al gauw een grote
naam. In 1556 werd hij aangesteld aan het Beierse hof in Winchen. Door het feit dat hij niet
In kerkelijke dienst was, door zijn roem en de bewonderende ontvangsten die hem overal waar

hij ging te beurt vielen, kon de 'princeps musicorum' het zich blijkbaar veroorloven om zijn
eigen artistieke maatstaven te bepalen. Met andere woorden, als componist genoot hij meer
vrijheid dan Palestrina. Terwijl Palestrina conservatief en zuiver componeerde, schreef Lassus
meer open en retorisch. Incliria, Domirte, aurem tuam is in de grond ook homofoon, maar
maakt opzettelijk gebruik van expressieve middelen: een snelle, syllabische declamatie - soms
met alternerende stemgroepen harmonische expressiviteit en een meer uitgebreid gebruik
van versierde cadenzen. De tekstverstaanbaarheid van het werk is relatief hoog, maar in vergelijking met Ruffo's psalmen, ligt het niveau van communicatie hoger. Bovendien wist Lassus
persoonlijke en expressieve retoriek toe te voegen.
Een veel later werk, na 1630 geschreven door een andere zanger van de
Sixtijnse Kapel, is de beroemde psalm 51 Miserere mei, Deus van Gregorio Allegri. De principes van het Concilie van Trente werden hier onvermijdelijk toegepast door het gebruik van de
Talsobordone'-techniek, waarbij de psalmmelodie omgeven wordt door andere stemmen die de
harmonieën zingen in hetzelfde vrije ritme als de gregoriaanse melodie. Waarschijnlijk omdat
de zangers dit al te eenvoudig vonden, ontstond in de loop van de eeuwen de traditie om dit
stuk te versieren, totdat omstreeks 1930 zelfs een hoge c verscheen in de bovenstem die een
speciale modulatie in de harmonie vergde.
Hoewel het waarschijnlijk niet in functie van het Concilie van Trente gecomponeerd werd, past het laatste stuk van het programma toch in het thema van de communicatie, en dit dankzij de tekst ervan: Inclina, Domirte, aurem tuam, et exaudi me. De opeenvolgende gregoriaanse melodieën in het programma citeren dezelfde psalmtekst en culmineren, via
de psalm van Allegri, in deze weelderige negenstemmige uitwerking van Lassus.
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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,
quoniarn tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus, Jesu Christe.
Cum sancto spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

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

Credo
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Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum, Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum
ante ornnia saecula,
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnialacta sunt,
qui propter nos homines

Ik geloof in één God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer; Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
en voor alle tijden
geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God,
geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader;
en door wie alles geschapen is,
die voor ons, mensen,

et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spirito Sancto
ex Mariae virgine,
et homo factus est.
Cructfvcus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die
secundum scripturas,
et ascendit in caelum,
sedet ad dexterarn Patris.
Et iterum venturus est cum gloria
judicare vivos et mortuos,
ctijus regni non erit finis.

en omwille van ons heil
uit de hemel is neergednald
En Hij is ontvangen van de Heilige Geest
uit de Maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd
onder Pontius Pilatus,
Hij heeft geleden en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag
volgens de schriften,
Hij is opgevaren ten hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden
en aan Zijn Rijk komt geen einde.

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

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

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth!
Pleni sunt caeli et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsts.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig
de Heer, de God der hemelse machten,
vol zijn hemel en aarde
van uw heerlijkheid,
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis!
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis!
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis paceml

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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0 admirabile commercium
0 admirabile commercium,
creator generis humarti,
animatum corpus sumens,
de Virgine nasci dignatus est,
et procedens homo sine semine,
largitus est nobis
suam deitatem.

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

Inclina Domine aurem tuam
Inclina Domine aurem tuam
et exaudi me quoniarn inops
et pauper sum ego.

Neig, Heer, uw oor
en aanhoor mij, want hulpeloos
en arm ben ik.

Custodi animam meam
quoniam sanctus sum
salvum fac servum tuum
Deus meus sperantem in te.

Behoed mijn ziel
want ik ben U toegewijd.
Red uw dienaar;
Heer; mijn God, die op U hoopt.

Miserere mei Domine
quoniam ad to clamabo tota die.

Erbarm U over mij, Heer;
want ik zal tot U roepen de hele dag.

I netfica animam servi tui
quoniarn ad te Domme
animam meam levavi.

Verkwik de ziel van uw dienaar,
want tot U, Heer;
heb ik mijn ziel geheven.

Quoniam tu Domme suavis et mitis
et multae misericordiae
omnibus invocantibus te.

Want Gij, Heer; zijt minzaam en mild
en vol erbarmen
voor allen die uw hulp inroepen.

Auribus percipe Domine
orationem meam et intende
voci orationis meae.

'flat, Heer, mijn smeekbede
doordringen tot uw oor en luister
naar de stem van mijn gebed.

In die tribulationis meae clamavi ad te
quia exaudisti me.
Non est similis tui in diis Domine
et non est secundum opera tua.

Op de dag van mijn ellende heb ik tot U geroepen
omdat ik wist dat Gij mij aanhoord hebt.
Tussen de goden is er geen aan U gelijk, Heer,
geen wiens daden opwegen tegen de uwe.

De profundis clamavi
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De profundis darnavi ad te, Domine.
Domine exaudi vocem meam.
Fiant aures t, toe irttendentes
in vocem deprecationis meae.

Uit de diepten roep ik tot U, Heer:
Heer, aanhoor mijn stem.
Mogen uw oren vol aandacht zijn
voor de stem van mijn smeekbede.

Si iniquitates observaveris, Domine.

Indien Gij de ongerechtigheden gadeslaat o Heer

Domine, quis sustinebit?
Quia apud te propitiatio est
et propter legem tuam sustinui te Domine.

Wie, Heer, zal bestaan?
Maar bij U is vergeving en omwille van uw wet,
o Heer vertrouw ik op U.

Sustinuit anima mea in verbo eius
speravit anima mea in Domino.
A custodia matutina usque ad noctem
speret Israel in Domino.

Mijn ziel heeft op uw woord vertrouwd.
Mijn ziel heeft op de Heer haar hoop gevestigd.
Vanaf de morgenwake tot de nacht moge Israël
op de Heer blijven hopen.

Quia apud Domirtum misericordia
et copiosa apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israel
ex omnibus iniquitatibus eius.

Want bij de Heer is erbarmen
en bij Hem is overvloedige verlossing.
En Hij zal Israël bevrijden
van al zijn ongerechtigheden.

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

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

Beatus vir
Beatus vir qui timet Domirtum
in mandatis eius
volet nimis.
Potens in terra erit semen eius
generatio rectorum
benedicetur.

Gelukkig de man die de Heer vreest,
aan diens geboden
zal hij standvastig gehecht blijven.
Machtig op aarde zal zijn nageslacht zijn,
het zal gezegend zijn
als een volk van rechtvaardigen.

Gloria et divitiae in domo eius
et iustitia eius manet in saeculum saeculi.
Exortum est in tenebris
turnen rectis
misericors, et miserator, et iustus.

Glorie en rijkdom huizen in zijn woning
en zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand.
In de duisternis is er voor
de rechtvaardigen een licht opgestaan,
mild, vergevensgezind en billijk.

Iucundus homo qui miseretur et commodat,
disponet sermones suos in iudicio
quia in aeternum non commovebitur.

Welkom is de man die kan vergeven en gul is:
hij zal oordeel vellen in het rechtsgeding
want in eeuwigheid zal hij niet wankelen.

In memoria
aeterna erit iustus
ab auditione mala non timebit.
Paratum cor eius sperare in Domino,
confu-matum est cor eius
non cornmovebitur donec
despiciat inimicos suos.

De rechtvaardige za/ eeuwig leven
in de herinnering,
zonder vrees voor het kwaad spreken.
Zijn hart blijft bereid om te hopen op de Heet;
op Hem blijft het gegrondvest,
het zal niet wankelen tot wanneer
het zijn vijanden neervelt.

Dispersit,
dedit pauperibus
iustitia eius manet

Heeft hij ze verslagen,
dan is hij mild voor de armen,
zijn rechtvaardigheid blijft
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in saeculum saeculi
cornu eius exaltabitur in gloria.

in de eeuwen der eeuwen,
zijn hoorn zal zich met roem verheffen.

Peccator videbit, et irascetur,
dentibus suis fremet et tabescet
desiderium peccatorum
peribit.

De zondaar zal toezien met woede,
tandenknarsend zal hij vergaan van nijd.
De afgunst van de zondaars
zal het onderspit delven.

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

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

Et tu, Domine Deus
Et tu, Domine Deus
miserator et misericors
patiens et multae misericordiae et verax.

En Gij, Heer God,
rijk aan erbarmen en genadig,
geduldig, vol medelijden en waarachtig.

Respice in me et miserere mei
da imperium tuum puero tuo
et salvum fac ftliwn ancillae tuae.

Zie op mij neer en vergeef mij,
verleen uw sterkte aan uw dienstknecht
en red de zoon van uw dienstmaagd.

Fac mecum signum in bono et videant
qui oderunt me et confundantur
quoniam tu Domine adiuvasti me
et consolatus es me.

Leg op mij uw teken van zegen zodat zij het zien
die mij haten, en vernederd worden,
doordat Gij, Heer, mij te hulp zijt gekomen
en mij hebt vertroost.

Miserere mei, Deus
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Miserere mei, Deus
secundum rncignarn misericordiam tuam.
Et secundum muititudinem miserationum
tuarum dele iniquitatem meum.

Vergeef mij, God,
overeenkomstig uw groot erbarmen.
En overeenkomstig de rijkdom van uw
vergevingsgezindheid wis mijn wangedrag uit.

Amplius lava me ab iniquitate mea
et a peccato meo munda me,
quoniam iniquitatem meam
ego cognosco et peccatum meum
contra me est semper.

Zuiver mij overvloedig van mijn wangedrag
en reinig mij van mijn zonden,
want mijn wangedrag
erken ik en mijn zonden
pleiten steeds tegen mij.

Tibi soli peccavi, et maium corarn te feci
ut iustificeris in sermonibus tuis,
et vincas cum iudicaris.

Tegen U alleen heb ik gezondigd en kwaad bedreven:
hoe ook uw woord in het vonnis mag zijn,
uw uitspraak laat het recht zegevieren.

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum
et in peccatis concepit me mater men.
Ecce enim veritatem dilexisti
incerta et occulta sapientiae
tune manifestasti

Ja, in ongerechtigheid ben ik verwekt
en in zonden heeft mijn moeder mij ontvangen.
Ja, maar ik heb de waarheid liefgehad, wat
onduidelijk en geheim was in uw wijze
raadsbesluiten hebt Gij mij geopenbaard.

Asperges me hyssopo,
et mundabor
lavabis me,
et super nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam
et exsultabunt ossa humiliata.

Besproei mij met hysop,
en ik zal gereinigd worden.
Gij zult mij wassen,
en ik zal blanker zijn dan sneeuw.
Aan mijn woord zult Gij blijdschap en vreugde
schenken en juichen zal mijn vernederd gebeente.

Averte faciem tuam a peccatis meis
et omnes iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus
et spiritum rectum innova
in visceribus meis.

Wend uw aangezicht af van mijn zonden
en wis mijn ongerechtigheden uit.
Schep in mij een nieuw hart, Heer,
en leg een nieuw en rechtvaardig gemoed
in mijn binnenste.

Ne proiicias me a facie tua
et spiritum sanctum tuum
ne auferas a me.

Ruk me niet uit uw ogen
en wend uw heilige geest
niet van mij af

Redde mihi laetitium salutaris tui
et spiritu principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas
et impii ad te convertentur.

Hergeef me de blijdschap van uw heil
en bevestig mij door mij uw geest als leidsman
te schenken. Wie dwaalt zal ik uw wegen tonen
en zondaars zullen zich tot U bekeren.

Libera me de sanguinibus, Deus,
Deus salutis meae
et exsultabit Lingua mea iustitiam tuam.

Bevrijd mij van bloedschuld, God,
God van mijn heil
en mijn tong zal uw gerechtigheid uitjubelen.

Domine, labia mea aperies
et os meum annuntiabit Inadem tuam
quoniam si voluisses
dedissem utique,
holocaustis non delectaberis
Sacrificium Deo spiritus contribulatus;
cor contritum et humiliatum,
Deus, non despicies.

Heer, Gij zult mijn lippen openen
en mijn mond zal uw lof verkondigen,
want ja ... indien Gij offers ad gewild, ik zou
ze gebracht hebben, maar in offeranden vindt
Gij uw vreugde niet; een teneergeslagen gemoed,
dat is mijn offer aan Gooi: een berouwvol
en nederig hart, God, zult Gij niet afwijzen.

Benigne fac, Domine,
in bona voluntate tua Sion
ut aedficentur mw-i Ierusalem.

Bejegen, Heer,
Sion met welwillendheid, zodat de muren
van Jeruzalem heropgebouwd worden.

Tune acceptabis sacrificium iustitiae,
oblationes, et holocausta
tunc imponent super altare tuum vitulos.

Dan zult Gij het offer van gerechtigheid
aanvaarden, offeranden en brandoffers;
dan zal men jong vee op uw altaar leggen.

Quoniam magnus es tu
Quoniam magnus es tu
et faciens mirabilia
Tu es Deus solus.

Ja, groot zijt Gij
en bewerker van wonderen.
Gij zijt God alleen.
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Deduc me Domine in via tua
et ingrediar in veritate tua; laetetur
cor meum ut timeat
nomen tuum.

Breng mij terug, Heer, op uw weg
en ik zal intreden in uw waarachtigheid.
Vol vreugde weze mijn hart,
zodat het ontzag heeft voor uw naam.

Confitebor tibi Domine
Deus meus in toto corde meo
et glorificabo nomen tuum in aeternum.

Ik zal U loven, Heer,
mijn God, van ganser harte
en uw naam verheerlijken in eeuwigheid.

Quia misericordia tua magna est
super me et eruisti ar/imam meam
ex inferno inferiori.

Want groot is uw erbarmen
jegens mij, en Gij hebt mijn ziel
ontrukt aan de onderwereld.

In convertendo
In convertendo Domirtus captivitatem Sion
facti sumus sicut consolati.
Tune repletum est gaudio os nostrurn
et Lingua nostra exultatione.

Toen de Heer de ballingschap van Sion omkeerde
ontwaakten wij allen als uit een droom.
Toen werd ons hart van vreugde vervuld
en onze tong van jubel.

Tune dicent inter gentes
magnificavit Dominus facere cum eis.
Magnfficavit Dominus facere nobiscum
fa.cti sumus laetantes.

De volkeren zullen zeggen: in zijn omgang
met hen heeft de Heer zijn grootheid getoond.
De Heer heeft zijn grootheid getoond in zijn
omgang met ons, vreugde viel ons ten deel.

Converte Domine captivitatem nostram,
sicut torrens in Austro.
Qui semin.ant in lacrimis,
in exultatione metent.
euntes ibant et flebant,
mittentes semina sua.

Keer, Heer; ons ballingschap om
zoals de waterval in het Zuiden.
Zij die zaaien in tranen
zullen oogsten in blijdschap.
Al wenend gingen zij
toen zij het zand uitstrooiden.

Venientes autem venient cum exultatione,
portantes manipulos suos.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto
sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in secula seculorum.
Amen.

Maar terugkerend zullen zij gaan in gejuich,
rijke schoven dragend.
Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin, en nu
en altijd in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Beati omnes
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Beati omnes qui timent Dominum,
qui ambulant in viis eius.
Labores manuum tuarum quia manducabis
beatus es, et bene tibi eriL
Uxor tua sicut vitis abundans
in lateribus domus tuae.
Fiji tui sicut novellae o/ivarum
in circuitu mensae tuae.

7nlig allen die de Heer vrezen,
die gaan langs zijn wegen.
Want gij zult u voeden met het werk van uw handen,
gij zijt gezegend en het zal u goed gaan.
Uw vrouw zal zijn als de vruchtbare wijnstok
binnen in uw huis,
uw kinderen als olijftakken
rondom uw tafel.

Ecce sic benedicetur homo
qui timet Dominum.
Benedicat tibi Dominus ex Sion
et videas bona lerusalem
omnibus diebus vitae tuae.
Et videas filios filiorum tuorum
pacem super Israel.

Zie, zo zal de man gezegend worden
die de Heer vreest.
De Heer van Sion zegent u
en gij zult het geluk van Jeruzalem zien
alle dagen van uw leven.
En gij zult de kinderen van uw kinderen zien,
vrede over Israël!

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper
et in secula seculorurn.
Amen.

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

Vertaling: ICTL
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Giuseppe Maletto
Giuseppe Maletto studeerde zang en cello en is gespecialiseerd in
het repertoire van de Middeleeuwen tot de barok. Zowel als solist als als groepszanger werkte hij met verschillende formaties zoals La Venexiana, Concerto
Italiano, Mala Punica en het Ensemble Aurora. Hij gaf reeds meer dan driehonderd concerten in Europa, Israël, Japan en Argentinië.
Reeds tweemaal speelde Giuseppe Maletto de rol van de Pastore
in Monteverdi's Orfeo: in 1990 onder leiding van Peter Neumann tijdens de
Settimane Musical' Internazionali in Napels en in 1996 voor het Teatro Regio in
Turijn. Giuseppe Maletto nam meer dan 25 cd's op, waarvan sommige prestigieuze prijzen wonnen zoals de Deutscher Schallplattenpreis, de Caecilia-prijs,
een Diapason d'Or in 1994, de Premio Cini en een Gramophone Award for best
vocal disc of 1994.
In 1995 richtte hij het ensemble Cantica S3rmphonia op.
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Kees Boeke
Kees Boeke werd geboren in Amsterdam. Hij studeerde blokfluit bij Frans BrQggen en cello bij Anner BijIsma aan
het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. Nadat hij zijn studies in 1969 met onderscheiding beëindigd had, richtte hij het
Quadro Hotteterre op. Hij maakte eveneens gedurende verschillende jaren deel uit van de groep van Kees Otten, Syntagma
Musicum, en lag mee aan de basis van ensembles als Sour
Crearn in 1972, Utile Consort Amsterdam in 1978 en Mala
Punica in 1989.
In 1970 begon Kees Boeke zijn werkzaamheden
als docent in Den Haag en aan het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam. Sinds 1990 doceert hij blokfluit en oude muziek
aan de Hochschule fQr Musik und Theater in Zürich,
Zwitserland, evenals aan het Institut fQr Alte Musik in
Trossingen, Duitsland. Kees Boeke gaf overal ter wereld seminaries en masterclasses blokfluit en oude muziek, zoals bijvoor- Kees Boeke
beeld aan de Deller Academy in Lacoste. Frankrijk, tijdens de Corsi Internazionali di Musica
Antica van Urbino, Italië, en tijdens het Early Music Festival in Vancouver. Verder was hij
artistiek directeur van de internationale cursus oude muziek van San Floriano Musica in
Polcenigo, Italië, en verleent hij sinds 1989 zijn medewerking aan de Accademia Musicale
Chigiana in Siena, waar hij in 1994 de vespers, de Salmi a 4 con, uit 1612 van Ludovico da
Viadana opvoerde.
In 1996 werd Kees Boeke artistiek leider van het ensemble Cantica Symphonia,
waarmee hij opnames maakte met muziek van Costanzo Festa en Guillaume Dufay. Enkele
jaren geleden leidde hij het ensemble Ars Nova Copenhagen. Hiermee bracht hij op het Festival
Oude Muziek Utrecht en op het Festival van Vlaanderen-Antwerpen een programma met
motetten van John Dunstable. Door de jaren heen werkte Kees Boeke samen met het Hilliard
Ensemble voor concerten en opnames van Heinrich Isaac, Orlandus Lassus en Philippus de
Monte. Kees Boeke is gastdirigent van het vocaal-instrumentaal ensemble L'Homme Armé in
Firenze.
Meer dan vijftig opnames heeft Kees Boeke al op zijn naam staan, onder andere voor Teldec, Das Alte Werk, EMI, RCA, Nuova Era, Channel Classics, Arcana, Symphonia,
Attacca, Erato, Philips, Stradivarius en Glossa.
Ook op het gebied van hedendaagse muziek laat hij zich niet onbetuigd. Samen
met Antonio Ponton° vormt hij het electronische blokfuitduo Duix. Dit duo is gespecialiseerd
in basblokfluit en brengt voornamelijk nieuwe muziek van Italiaanse componisten. Onlangs
nog trad Duix op in de Villa Medici in Rome, de Santa Maria della Grazia in Milaan, het
Ijsbreker Festival in Amsterdam, het Ars Musica Festival in Brussel en de Cité de la Musique
in Parijs. Zelf is Kees Boeke ook actief als componist, met publicaties bij Donemus in
Amsterdam, en als uitgever van oude en hedendaagse muziek voor de uitgeverijen Zen-On in
Tokyo en Schott in Londen.
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Momenteel woont Kees Boeke in Toscane waar hij olijfolie en wijn produceert.

Cantica Symphonia
Het vocaal-instrumentaal ensemble Cantica Symphonia bestaat uit musici die
meegewerkt hebben met een rits van internationaal gereputeerde groepen zoals Hespèrion 'CC,
La Capella Reial de Catalunya, Concerto Keiln, La Venexiana, Mala Punica en Concerto
Italiano. Het ensemble werd opgericht door Giuseppe Maletto en kreeg als missie: de herontdekking van de verborgen pareltjes in de muziek uit de periode tussen de hoge Middeleeuwen
en de late Renaissance, met speciale aandacht voor het religieuze repertoire.
In 1996 startte Cantica Symphonia een reeks opnamen voor het label
Stradivarius. De muzikale leiding hiervoor ligt bij Kees Boeke, die instaat voor de 'vertaling'
van de manuscripten naar uitvoerbaar materiaal. Dat houdt in dat hij alles wat betreft de
'musica ficta', de dieperliggende betekenis van de tekst, de instrumentatie, het tempo en de
dynamiek grondig analyseert. Tegelijkertijd is Kees Boeke de opnameproducer.
De nauwgezette samenwerking van de groep mondde uit in een cd met motetten van Costanzo Festa, die zeer enthousiast door de critici werd onthaald. In september 1998
volgde een tweede cd met misfragmenten van Dufay. Van dezelfde componist gaf Cantica
Symphonia in 2000 de eerste en de laatste cyclische missen uit: Resveillez-vou.s en Ave Regina
Celorum.
Cantica Symphonia bestaat uit een vocale groep, een instrumentaal ensemble
en een koor. Het aantal uitvoerders varieert naargelang het programma, van minimum twee
zangers met vier instrumentalisten tot maximum negen zangers met een koor van ongeveer 25
leden en een groter instrumentaal ensemble. De kernbezetting van de groep wordt gevormd
door vier solozangers, twee vedels, een harp, een positief orgel en een trombone of schuiftrompet.

Cantica
Symphonia
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Costanzo Festa (ca. 1485/90-1545)
Regem regum
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS 0 19
Ave nobilissima creatura
uit: Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, MS 20
Contrapunctus 9 sopra La Spagna
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS C36
Jesu Nazarene
uit: Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, MS 20
Factus est
uit: Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, MS 20
Contrapunctus 14 sopra "Ia Spagna"
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS C36
In illo tempora
uit: Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, MS 46
Ave virgo gratiosa
uit: Secundus tomus novi operis musici, Nuremberg, 1538
Contrapunctus 20 sopra "Ia Spagna"
uit Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS C36
(luis dabit oculis nostris
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS 0 19
Lumen ad revelationem gentium
uit: Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, MS 20
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Costanzo Festa: motetti
Costanzo Festa begon zijn carrière in de Sixtijnse Kapel van het Vaticaan toen
hij er in 1517 in dienst trad van paus Leo X, telg van het geslacht van de Medici en zoon van
Lorenzo il Magnifico. De Medici hielden er een lange traditie op na als mecenassen van kunst
in het algemeen en van muziek in het bijzonder. Zo kwam bijvoorbeeld ook de Vlaamse componist Heinrich Isaac rond 1484 aan het hof van Lorenzo toe, waar hij bleef tot aan diens dood
in 1492. Nadien, tot aan zijn eigen dood in 1517, zou Isaac in Firenze blijven wonen en er
onder meer als leraar contact gehad hebben met de jongere generaties Medici. Er zijn veel
redenen om aan te nemen dat Festa onder de directe invloed stond, of misschien zelfs leerling
was van de grote Vlaamse polyfonist. Veel van Isaac's typische compositorische kenmerken
schemeren immers door in het werk van de jongere componist.
Het vrolijke, tweedelige Regem regum neemt materiaal over van de Litanie der
Heiligen en was vermoedelijk bestemd voor Allerheiligen. Het refrein van het eerste deel, "quia
ipse est corona sanctorum", besluit op een vindingrijke manier de lange serie van heilige aanroepingen uit het tweede deel, zelfs al reduceerde Festa de indrukwekkende lijst. Het materiaal van het oorspronkelijke lied introduceerde hij op een eerder vrije manier vanaf het "Kyrie
eleison". Wij hebben besloten om op dat specifieke moment een klein instrumentaal koor aan
de zangers toe te voegen. Op die manier creëren we een responsorium-effect, waarbij de eerste groep de heiligermamen reciteert en de tweede de steeds wisselende formules van het
"Miserere nobis" en het "Ora pro nobis" speelt.
In het tweedelige Ave nobilissima creatura weerklinken echo's van Josquin
Desprez' Ave Maria virgo serena_
Jesu Nazarene is dan weer gebouwd op de hymne voor de vespers van palmzondag: Vexilla Regis. Festa transponeerde de melodie een kwart hoger. De melodie komt tweemaal voor, de tweede maal met gehalveerde notenwaarden, waardoor de structuur van het
motet de verhouding 2:1 krijgt, een beetje zoals het oude isoritmische motet. De verbazingwekkende openingszin weerspiegelt deze verhouding: bovenop het interval van de stijgende
kwint (twee tertsen) stapelde de componist nog een derde terts, waardoor de spanning van een
septiem gecreëerd werd, een gewaagde stap voor de opening van een stuk! De aandacht die hij
besteedde aan de muzikale vertaling van de woorden is andermaal subliem: luister maar naar
de nederigheid van het "humilitas" tegenover het kosmische karakter van "alpha et Oo". De
laatste smeekbede voor verlossing duikt haast overal op als een onbeantwoorde vraag waarin
hoop en twijfel zich vermengen.
Het lofprijzende Factus est geeft prachtig de beginlijnen van de communiezang
weer die op pinksterzondag weerklinkt en mondt langzaam uit in heerlijke halleluja's.
In illo tempore gebruikt dan weer een andere bekende hymne als cantus firmus,
namelijk het Ave mans stella. De tekst in de vier andere stemmen van dit motet bevat fragmenten uit het evangelie volgens Lucas. Het gezang was bedoeld voor het feest van Maria-Lichtmis,
in de vorm van het verhaal De opdracht van Jezus in de tempel. Het mariale karakter van het
feest komt tot uiting in de tweede altstem, die het "Ave maris stella" in lange notenwaarden zingt.
Het motet besluit met het "nunc dimittis" en zijn antifoon "lumen ad revelationem".
Ave virgo gratiosa, een vrije, dus niet op een cantus firmus gebaseerde compo-
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sitie, neemt een op een hymne gelijkende tekst over die geïnspireerd is op het Lied van
Salomon. Het driedelige werk is volmaakt wat vakkundigheid en schoonheid betreft. Zoals
altijd koos en manipuleerde Festa zijn liturgische teksten zodanig dat het maximum aan
expressieve mogelijkheden vrijkwam.
Quis dabit oculis nostris is een begrafenismotet uit 1514, geschreven naar aanleiding van de dood van Anne de Bretagne, de echtgenote van Louis XII, koning van Frankrijk.
Het incipit van de tekst herinnert aan het Quis dabit capiti meo aguarn van Poliziano, op
muziek gezet door Heinrich Isaac - vermoedelijk Festa's leraar - bij het overlijden van Lorenzo
de' Medici in 1492. Dit motet, dat indruk schijnt gemaakt te hebben op de componisten van
zijn tijd, is een van de weinige waarin Festa de E-modus gebruikte. Deze modus koos hij, evenals andere componisten, gewoonlijk voor de grote boetepsalmen, zoals Deduc me domino en
Deus venerunt gentes, en voor thema's verbonden met het passieverhaal, zoals Video in hac
crucis ara. Hij gebruikte dezelfde modus voor zijn andere begrafenismotet Super flumina
Babylonis.
Lumen ad revelationem gentium is verbonden met het kerkelijk feest dat plaatsvindt op twee februari, namelijk Maria-Lichtmis, het feest van de verlossing van de Heilige
Maagd Maria, oftewel het feest waarbij de opdracht van Jezus in de tempel herdacht wordt.
Aan de grondslag van dit lied ligt de antifoon Nunc dimittis, ook wel de Lofzang van Simon
genoemd. Het motet volgt de liturgische structuur, waarbij de antifoon alterneert met de verzen van de lofzang. De verzen werden grotendeels in homofoon contrapunt uitgewerkt. De
antifoon daarentegen, vertoont bij elk antwoord een nieuwe structuur en laat het aantal stemmen geleidelijk aan toenemen.
Kees Boeke
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Regem regum
Regem regum Dominum,
venite adoremus,
quia ipse est corona
sanctorum omnium.
Haec est generatio
quaerentium Dominum
qi nerentium faciem
Dei Jacob
laetamini in Domino
et confttemini memorine
sanctitatis eius
quia ipse est corona
sanctorum omnium

De Heer, Koning der Koningen,
laten wij Hem aanbidden,
want Hij is de kroon
van alle heiligen.
Dit is het geslacht
van hen die God zoeken,
van hen die het aangezicht zoeken
van de God van Jacob.
Verheugt u in de Heer
en prijst de herinnering
van zijn heiligheid,
want Hij is de kroon
van alle heiligen.

Vidi turbam magnam
quam denumerare nemo poterat
ex omnibus gentibus
stantes ante thronis Dei;
lal (date Dominum omnes gentes
laudate Eum in excelsis;

Ik zag een talrijke schaar
die niemand tellen kon
uit alle volkeren,
staande voor de troon van God.
Looft de Heer, alle volkeren,
looft Hem in den hoge.

Kyrie eleison,
Christe audi nos:
Christe exaudi nos,

Kyrie eleison.
Christus, aanhoor ons,
Christus verhoor ons.

Pater de caelis Deus.
Miserere nobis
Filii redemptor mundi, Deus,
miserere nobis,
Spiritus Sancte Deus.
Miserere nobis
Sancta Trinitas unus Deus.
Miserere nobis,
sancta Maria, ora pro nobis;
sancte Michael, ora pro nobis
omnes sancti angeli
et archangeli Dei, ora pro nobis
sancte Johannes Baptista. ora pro nobis
omnes sancti patriarchae
et prophetae, ora pro nobis
sancte Petre, ora pro nobis
sancte Pa,ile, ora pro nobis
omnes sancti apostoli
et evangelistae, ora pro nobis
omnes sanctae martyres, ora pro nobis
omrtes sanctae virgines
et viduae, ora pro nobis

Vader uit de hemelen, God,
ontferm U over ons.
Zoon, Verlosser van de wereld, God,
ontferm U over ons.
Heilige Geest, God,
ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God,
ontferm U over ons.
Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Michael, bid voor ons.
Alle heilige engelen
en aartsengelen, bid voor ons.
Heilige Johannes de Doper, bid voor ons.
Alle heilige patriarchen
en profeten, bid voor ons.
Heilige Petrus, bid voor ons.
Heilige Paulus, bid voor ons.
Alle heilige apostelen
en evangelisten, bid voor ons.
Alle heilige martelaren, bid voor ons.
Alle heilige maagden en weduwen,
bid voor ons.
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omnes Sancti et Sanctae Dei
intercedite pro nobis;
benedicamus Domino
quia ipse est corona
sanctorum omnium.

Alle heilige mannen en vrouwen,
spreekt voor ons ten beste.
Laten we de Heer loven
want Hij is de kroon
van alle heiligen.

Ave nobilissima creatura
Ave nobilissima creatura,
et beatissima Virgo mater Christi,
est enim tibi quasi osculum
hoc audire versiculum.
Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum
et benedicta tu in multeribus
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Gegroet, allernobelste creatuur
en allerzaligste maagd, moeder van Christus:
voor u is het aanhoren van dit vers
als een kus:
"Ave Maria, vol van gratie,
de Heer is met u
en gezegend (zijt) gij onder de vrouwen
en gezegend (is) Jezus de vrucht van uw schoot."

Quotiens tu benedicta salutaris,
totiens tu humillima oscularis:
ergo imaginem eius accedite,
genuaflectite, osculum imprirnite,
ave Maria dicite:
regina gloriae ac laetiticte
splendorjocunditatis.
vas immensae majestatis,
sanctorum laetitia,
virginum gemma,
tibi Domina,
et Virgo gloriosa,
commendo h.odie et omni tempore
corpus et animam meam,
tu benedicta permanes
cum Jesu Christo filio tuo. Amen.

Zo dikwijls als gij met dit lofwoord wordt begroet,
zo dikwijls wordt gij, allernederigste, gekust.
Nadert daarom allen tot haar beeltenis,
knielt neder, drukt er een kus op.
zegt een Ave Maria:
o, koningin van roem en blijdschap,
o, schittering van bevalligheid,
o. vat van grenzeloze majesteit,
blijdschap van de heiligen,
parel van de maagden,
u, heerseres
en roemrijke maagd,
vertrouw ik toe, heden en te allen tijde,
mijn lichaam en mijn zieL
Gij blijft de zegenrijke
met Jezus Christus, uw zoon. Amen.

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

Ave Maria, vol van gratie,
de Heer (is) met u,
gezegend (zijt) gij onder de vrouwen
en gezegend (is) Jezus, de vrucht van uw schoot.

Jesu Nazarene
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Jesu Nazarene, respice tribulationes
q; Ine circumdederunt nos:
undique et deprecor te
toto corde contrito et humili,
ac in spiritu humilitatis,
ut exaudias me de tribulatione
propter quam te invoco,
et ad te proclamo
alpha et 0o, Jesu Christe benedicte,

Jezus van Nazaret, sla acht op de rampspoed
die ons in zijn greep houdt
overal, en ik smeek U
uit heel mijn neergeslagen en nederig hart
en in geest van nederigheid:
aanhoor mij vanuit mijn ellende.
Van daaruit doe ik een beroep op U
en schreeuw ik tot U:
Alpha en Omega, Jezus Christus, gezegende,

Pater omnium credentiurn,
atque omnium creaturarum,
et sicut verarn carnem
de beata virgine Maria
suscepisti, ita veraciter,
accipiamus quod ad te petimus.

Vader van alle gelovigen
en ook van alle schepselen:
zoals Gij waarachtig vlees
uit de gelukzalige Maagd Maria
hebt aangenomen, Iaat ons ook waarachtig
krijgen wat wij U vragen.

Vexilla Regis prodeunt
fulget crucis mysterium
quo carne carnis conditor
suspensus est patibulo.

De banieren van de koning treden aan:
de schepper van alle vlees
is met zijn eigen vlees opgehangen aan het kruis:
zo schittert nu het mysterie van dit kruis.

Foetus est
Factus est repente de caelo sonus,
advenientis spiritus vehementis,
alleluja, alleluia.
Et replevit totam domum
ubi erant apostoli, alleluia,
et repleti sunt omnes spiritu sancto,
et ceperunt loqui alleluja:
Spiritus Domini replevit
orbem terrarum, alleluja.

Plots kwam er vanuit de hemel een gedruis
als van een aanjagend geweldig waaien,
alleluia, alleluia.
En het vulde heel het huis
waar de apostelen waren, alleluia.
en allen werden vervuld met de Heilige Geest
en begonnen te spreken, alleluja.
De Geest van de Heer vulde
het heelal, alleluja.

In Ulo tempore
In filo tempore
postquam impleti sunt
dies purgationis Mariae
secundum legem Moysi,
tulerunt tUurn in Jerusalem,
ut sisterent eum Domino
sicut scriptum est in lege Domini.
Cum inducerent puerum
Jesum parentes eius,
accepit eum Symeon
in ulnas sun s,
et benedixit eum dicens:
nunc dirnittis servum tuum Domine,
secundurn verbum tuum in pace:
quia viderunt oculi mei
salutare tuum quod parasti
ante faciem omnium popuiorum:
tutti i populi: lumen
ad revelationem gentium
et gloriarn plebis tuae Israel.

In die tijd.
nadat vervuld waren
de dagen van de reiniging van Maria,
volgens de wet van Mozes,
brachten ze Jezus naar Jeruzalem
om Hem op te dragen aan de Heen
zoals geschreven staat in de wet van de Heen
Toen zijn ouders
Jezus hadden binnengebracht,
nam Symeon Hem
in zijn armen
en zegende Hem met de woorden:
Laat nu, Heen uw dienaar gaan
volgens uw woord in vrede,
want mijn ogen hebben gezien
het heil dat Gij hebt bereid
voor het aanschijn van alle volkeren.
Alle scharen: licht
ter openbaring van de heidenen
en glorie van uw volk Israel.

Ave mans stella
Dei mater alma

Gegroet, ster der zee,
weldadige moeder van God
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atque semper virgo
felix caeli porta.

en altijd maagd,
gelukzalige poort van de hemel.

Ave virgo gratiosa
Ave virgo gratiosa
stella sole clarior,
mater Dei gloriosa,
favo mellis dulcior,
rubicunda plus quam rosa,
lilio eandidior,
omnis virtus te decorat,
ornnts sanctus te honorat
Jesus Christus te coronat,
in caelo sublimior.

Gegroet, maagd vol genade,
ster schitterender dan de zon,
glorievolle moeder van God,
zoeter dan honing,
schitterender rood dan de roos,
blanker dan de lelie.
Elk deugd siert u,
elke heilige eert u,
Jezus Christus kroont u,
hoogverheven in de hemel.

Quis dabit oculis nostris
Quis dabit oculis nostris
fontem lacrymarum,
ut ploremus die et nocte
coram Domino.
Britania, quid ploras.
Mus ica sileat. Francia,
cur deducta lugubri veste
maerore consumeris.

Wie zal geven aan onze ogen
een bron van tranen,
om dag en nacht
te wenen in het aanschijn van de Heer?
Brittannië, waarom huilt ge?
Frankrijk, waarom blijft de muziek stom?
Waarom hult gij u in rouwklederen
en kwijnt gij weg in verdriet?

Heu nobis Domine,
defecit ANNA,
gaudiurn cordis nostri
conversurn est in luctum.
Chorus noster;
cecidit corona capitis nostri.

Wee ons, Heer,
ANNA is niet meer.
De vreugde van ons hart
is omgeslagen in verdriet.
Ons koor
de kroon van ons hoofd is neergestort.

Ergo ululate pueri,
plorate sacerdotes,
ululate senes, lugete cantores,
plartgite nobiles et dicite:
ANNA, requiescat in pace.

Daarom, huilt nu, kinderen,
weent, priesters,
huilt, grijsaards, schreit, zangers,
weeklaagt, edelen, en zegt:
ANNA, zij ruste in vrede.

Lumen ad revelationem gentium
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Lumen ad revelationem gentium
et gloriam plebis Ine Israel.
Nunc dimittis servurn tuum. Domine,
secundum verbum tuum in pace.

Een licht om aan de volkeren te openbaren.
en tot glorie van uw volk Israël.
Laat nu, Heer, uw dienaar in vrede gaan,
volgens uw woord.

Quia viderunt oculi mei
salut are tuum,

Omdat mijn ogen
uw heil gezien hebben.

quod parasti ante faciem
omnium populorum.

dat U voor het aangezicht van alle
volkeren bereid hebt.

Gloria Patri et filio et
Spintul Sancto,
simt erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum.
Amen.

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu is
en altijd zal zijn, en tot in eeuwigheid.
Amen.
Vertaling: Margot Kuise & IC'TL
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LOSIER DE ACHTEROOM
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Paul O'Dette
Paul O'Dette werd door de Toronto Globe and Mail bejubeld als
"het grootste genie dat ooit dit instrument heeft aangeraakt". Zijn optredens
worden gerekend tot de hoogtepunten van de belangrijkste internationale festivals in Boston, Los Angeles, Vancouver, Berkeley, Utrecht, Londen, Bath, Parijs,
Montpellier, Bremen, Dresden, Mbnchen, Berlijn, Wenen, Praag, Milaan,
Genève, Barcelona, Kopenhagen, Oslo, Cordoba, Montevideo, Buenos Aires,
Melbourne, enzovoort. Al verwierf Paul O'Dette vooral bekendheid met zijn recitals en opnamen van virtuoze muziek voor luit solo, hij bouwde ook een actieve internationale carrière op als ensemblemuzikant. Hij trad op met grote
namen als Jordi Savall, Gustav Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt, William
Christie, Christopher Hogwood, Andrew Parrott, Nicholas McGegan, Nigel
Rogers en The Parley of Instruments. Bovendien is hij een vast lid van het sterk
gewaardeerde continuo-ensemble Tragicomedia.
Paul O'Dette nam al meer dan honderd cd's op, waarvan er verscheidene werden genornineerd voor een Record of the Year Award van
Gramophone. Voor de vijfdelige set met The Complete Lute Music of John
Dowland, die verscheen bij Harmonia Mundi, werd hem een prestigieuze
Diapason d'Or de l'année toegekend. Jácarcts: Spanish Baroque Guitar Music by
Santiago de Murcia werd in 1999 door Stereophile Magazine uitgeroepen tot cd
van de maand en Alla Venetiana: Virtuoso Lute Music from 16th-Century Venice
kreeg een jaar later de vermelding 'Choice' van het tijdschrift Classic CD. Zijn
nieuwste solo-cd, Robin Hood: Elizabethan Ballad Settings for Lute, Cittern and
Orpharion ontving een 10 van Repertoire en vijf stemvorkjes in Diapason. In
2001 verscheen ook nog Simone Molinaro, Fantasie e Bant.
Bijna overal ter wereld was Paul O'Dette in radio- en televisie-uitzendingen te beluisteren: in Australië, Argentinië, Groot-Brittannië, Canada,
Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Spanje, Turkije, Hongarije,
Noorwegen, Denemarken, Zweden, Zwitserland, Uruguay en de Verenigde
Staten.
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De laatste jaren werd Paul O'Dette steeds meer actief als dirigent van barokopera's. In 1997 leidde hij, samen met Stephen Stubbs, uitvoeringen van Luigi Rossi's L'Orfeo
in Tanglewood, op het Boston Early Music Festival en in het hoftheater van Drottningholm,
Zweden. Twee jaar later dirigeerden ze opnieuw samen, dit keer Cavalli's Ercoie Arnante op het
Boston Early Music Festival, in Tanglewood en op het Holland Festival Oude Muziek Utrecht.
Vervolgens werden Provenzale's La Steilidaura Vendicata uitgevoerd aan de Vadstena-academie in Zweden, Monteverdi's Orfeo tijdens het festival van Vancouver, Lully's Thésée op het
Boston Early Music Festival en in Tanglewood, en een nieuwe productie van Monteverdi's
L'Incoronazione di Poppea tijdens het festival van Vancouver. Daarnaast leidde Paul O'Dette
het barokorkest Tafelmusik en het Portland Baroque Orchestra met op het programma
Italiaanse concerti voor luit en mandoline.
Niettegenstaande zijn drukke concertagenda is Paul O'Dette zeer bedrijvig op
het vlak van musicologisch onderzoek. Hij bestudeerde grondig de uitvoering en de bronnen
van het Italiaanse en Engelse sololied uit de 17de eeuw, evenals de basso-continuopraktijk en
de luittechniek. Over dit laatste onderwerp publiceerde hij samen met Patrick O'Brien een
handleiding. Met Stephen Stubbs schreef hij een boek over de vocale uitvoeringspraktijk tijdens de barok. Paul O'Dette stelde bovendien tal van artikels op over de historische uitvoeringspraktijk en werkte mee aan het artikel over John Dowland in de New Grove Dictionary of
Music and Musicians. Sinds 1976 is hij directeur van het departement oude muziek van de
Eastman School of Music en artistiek directeur van het Boston Early Music Festival.
De luit die Paul O'Dette zal bespelen, werd in 1991 gebouwd door Paul Thomson
In Bristol, Groot-Brittannië. Het gaat om een kopie van een instrument met acht dubbelsnaren dat in 1582 door Vendelio Venere in Padova gebouwd werd.
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Paul O'Dette

Anoniem (ca. 1575)
Danza
Spagnoletta
Hor ch'io son giunto
Fiamenga
Italiana
Mascherada
uit Oscar Chilesotti, Da un codice LautenBuch del Cinquecento, Leipzig, 1890
Giovanni Battista dalla Gostena (ca. 1558-1593)
Fantasia ottava
Fantasia terza
Fantasia XXV
uit Simone Molinaro, Intavolatura di liuto... libro primo, Venezia, 1599
Simone Molinaro (ca. 1565-1634)
Saltarello quarta
Fantasia quinta
Ballo detto ii Conte Orlando
Saltarello del predetto ballo
Fantasia nona
uit Simone Molinaro, Intavolatura di liuto libro primo, Venezia, 1599
Giovanni Antonio Terzi (fl. ca . 1580-1600)
Nasce la pena mia (naar Alessandro Striggio)
Balletto francese
Pass'e mezo ultimo
Gagliarda del Pass'e mezo
uit II secondo libro di intavolatura di liuto, Venezia, 1599
Simone Molinaro
Saltarello settimo
Fantasia ottava
Frais et galliard (naar Clemens non Papa)
uit Simone Molinaro, Intavolatura di liuto... libro primo, Venezia, 1599
Giovanni Paolo Paladino (?-1566)
Fantasia
Ancor che col partire (naar Cypriano de Rore)
Pavana chiamata la Milanesa
Gagliarda sopra la detta
uit Premier livre de tablature de luth, Lyon, 1553
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De luit in de Italiaanse Renaissance
Tegen het midden van de 16de eeuw was de luit het meest populaire instrument
geworden "van alle draagbare instrumenten", dixit John Dowland in 1609. Bundels met luitmuziek rolden in een ongelooflijk tempo van de Europese drukpersen, waardoor het publiek voorzien werd van de nieuwste meesterwerken van zijn favoriete musici, zoals Francesco da Milano,
Perino Fiorentino, Albert de Rippe, Melchior Newsidler en John Dowland. Terwijl de namen van
veel toonaangevende luitisten-componisten vandaag de dag minder bekend zijn, stonden de
meeste luitisten uit deze verzamelbundels in hun tijd als de beste muzikanten aangeschreven.
In de late 19de eeuw verwierf de Italiaanse musicoloog Oscar Chilesotti een
16de-eeuws handschrift van Zuid-Duitse of Tiroolse afkomst. Hierin trof hij een selectie van
de bekendste Italiaanse melodieën uit die tijd aan, die tot vandaag de dag haast allemaal populair gebleven zijn dankzij de orkestrale bewerkingen van Ottorino Respighi in zijn Arie antiche e danze per liuto. De dansen, madrigalen en villanellen uit het Chilesotti-manuscript zijn
overwegend eenvoudig geschreven en bieden de amateur aantrekkelijke muziek die aangepast
is aan zijn technisch niveau. Professionele luitisten improviseerden vaak meer gekunstelde
versies, zoals blijkt uit de virtuoze bewerkingen van sommige van die stukken die we terugvinden in verzamelbundels uit dezelfde periode.
In 1599 publiceerde Simone Molinaro een van de mooiste verzamelingen instrumentale muziek uit de Renaissance. Zijn Intavolatura di Liuto bestaat uit fantasia's, dansen, bewerkingen van vocale werken en uitgebreide reeksen variaties op de akkoordformules
van de passamezzo. De bundel lijkt bedoeld als een eerbetoon aan Molinaro's oom en leraar,
Giovanni Battista dalla Gostena, die met 28 stukken vertegenwoordigd is, naast 39 van
Molinaro zelf en één van Giulio Severino, een belangrijke Napolitaanse luilist. Gostena werd
vermoord in 1593 en zijn vroege dood maakte blijkbaar een diepe indruk op Molinaro, die
dozijnen werken van zijn oom publiceerde tussen 1599 en 1612, waaronder madrigalen,
motetten en magnificats.
Giovanni Battista dalla Gostena, die omstreeks 1558 in Genua geboren werd, studeerde bij de illustere Vlaamse componist Philippus de Monte in Wenen. Toen hij naar Genua
terugkeerde, werd hij benoemd tot kapelmeester aan de San Lorenzo-kathedraal. Zijn publicaties omvatten drie madrigaalboeken en twee bundels met canzonette, geschreven in de stijl van
zijn leermeester. Er zijn geen getuigenissen van zijn activiteiten als luitist, maar te oordelen naar
de werken die zijn neef publiceerde, beschikte hij ongetwijfeld over een buitengewone techniek
en een levendige verbeelding, kwaliteiten waarmee ook Molinaro begenadigd was.
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In 1601 zou Molinaro zijn oom opvolgen als kapelmeester van de San Lorenzo.
Hij was er werkzaam tot 1617. Nadien kreeg hij een gelijkaardige betrekking aan de Cappella
di Palazzo waar hij bleef tot aan zijn dood rond 1634. Na het verschijnen van zijn luitboek in
1599 heeft hij zich blijkbaar vooral aan vocale muziek gewijd, want zijn volgende publicaties
bestonden uit motetten, missen, magnificats, passies, madrigalen en canzonette. Het is niet
duidelijk of zijn werkomstandigheden hem ertoe dwongen zijn luit te verwaarlozen, maar het
is niettemin verrassend en intrigerend dat een luitist met een zo opvallende aanleg voor dit
instrument geen carrière maakte als uitvoerder. Molinaro gaf als eerste de bijzondere madrigalen van Don Carlo Gesualdo in partituur uit, zodat ze makkelijker ingestudeerd konden worden dan met aparte stemboekjes. Het zou interessant zijn te weten of hij ooit probeerde om
Gesualdo's extravagante stijl op de luit na te bootsen. De fantasia's uit de bundel van 1599
zijn fantasierijk en af en toe chromatisch, maar maken geen gebruik van de extreme harmonische verschuivingen die hem ongetwijfeld sterk aanspraken in Gesualdo's muziek.

Molinaro en Gostena schreven luitmuziek alsof het om vocale muziek ging, met
een volgehouden contrapuntische integriteit en zonder acht te slaan op de technische gevolgen voor de speler. De meeste luidsten uit die tijd, John Dowland incluis, deden soms toegevingen in hun contrapunt, bijvoorbeeld door een stem te laten vallen of te wijzigen met het oog
op makkelijkere, meer vloeiende posities van de linkerhand. Molinaro volstrekt niet.
Integendeel, hij verwachtte van de luitist dat deze alle contrapuntische stemmen respecteerde, alsof het om de uitvoering van een madrigaal of een motet ging. Molinaro gebruikte, zoals
geen enkele andere luitist, het volledige bereik van het instrument en ging zelfs zo ver dat hij
de bassnaren heel hoog op de toets becijferde waardoor ongewone kleuren en snaarklanken
gecreëerd kunnen worden. Op het vlak van schoonheid, variatie en vindingrijkheid kan zijn
muziek wedijveren met die van Dowland: elegante, vloeiende contrapuntische lijnen worden
erin gecombineerd met lieflijke, serene melodieën, jazz-achtige ritmes en virtuoos, improvisatorisch passagewerk. Inderdaad, bij Molinaro en Dowland komen soms identieke passages
voor, hetgeen laat vermoeden dat de Engelsman Molinaro ontmoette of hem op zijn minst
hoorde spelen tijdens zijn bezoek aan Genua in 1595.
Giovanni Antonio Terzi wordt vaak beschouwd als de componist van de moeilijkste muziek die ooit voor luit geschreven werd. Zijn muziek lijkt soms zelfs onspeelbaar.
Toch is dit enigszins een ongelukkige uitspraak, aangezien zijn twee boeken uit 1593 en 1599
enkele van de meest geïnspireerde stukken uit de late Renaissance bevatten. Een tijdgenoot
schreef verbaasd neer: "met de klank van zijn luit wedijverde Terzi met de harmonieën van de
engelen". Al schijnen enkele van zijn bewerkingen van vijf- en zesstemige madrigalen en motetten meer vingers te vragen dan de gemiddelde mens heeft. Terzi's technische vereisten stonden altijd ten dienste van de muziek en niet van egoïstische doeleinden. Zijn zoektocht naar
nieuwe en interessante manieren om voor de luit te componeren wordt op een briljante wijze
tentoongespreid in de Pass'e mezo ultimo en de bijbehorende Gagliarda: een reeks variaties op
de eenvoudige akkoordopeenvolging (I, IV, V en I) van de baslijn van de 'passamezzo moderno'. Alessandro Striggio's madrigaal Nasce La pena mia was een van de meest populaire werken uit de late 16de eeuw. Het dook geregeld op in bewerkingen voor luit, klavier of viola da
gamba. Terzi's extravagante uitwerking herinnert aan grote jazz-improvisaties op populaire
deuntjes, waarbij het originele lied slechts sporadisch maar toch geruststellend herkenbaar
opduikt onder het subliem expressieve passagewerk.
Giovanni Paladino kwam oorspronkelijk uit Milaan, werkte in 1544 aan het hof
van Lotharingen en verhuisde kort nadien naar Lyon, waar hij de laatste twintig jaar van zijn
leven doorbracht. In de werken die hij uitgaf, toonde hij zich een van de meest deskundige luitisten van de generatie na Francesco da Milano. Zijn fantasia's zijn prachtig uitgebalanceerd
en goed gestructureerd, waarbij hij een vloeiend contrapunt combineerde met virtuoze loopjes
en arpeggio's. Zijn Pavana chiamata la Milanesa en Gagliarda vormen een spectaculaire variatiereeks op de bas van de 'passamezzo antico' en kunnen beschouwd worden als een hoogtepunt van het instrumentale repertoire uit de Renaissance.
Met de dood van Francesco da Milano in 1543 verloor de luit zijn meest gevierde componist. Maar Francesco's erfenis bloeide voort in de schitterende muziek van de jongere generatie. Paladino, Gostena, Molinaro en Terzi vertegenwoordigen de knapste luitistencomponisten van de tweede helft van de 16de eeuw, een periode waarin compositorisch vakmanschap uiteindelijk triomfeerde over improvisatorische creativiteit. In hun muziek weerklinken de harmonieën van de engelen in alle glorie.
Paul O'Dette
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Montserrat Figueras
Montserrat Figueras werd geboren in een familie van hartstochtelijke muziekliefhebbers. Al op erg jonge leeftijd nam zij zanglessen bij Jordi
Albareda en hield zij zich ook met toneel bezig. Haar ontmoeting met Jordi
Savall en hun huwelijk in 1968 vormden het begin van een artistiek en persoonlijk verbond dat beide musici sterk zou beïnvloeden. Datzelfde jaar trok
Montserrat Figueras naar de Schola Cantorum Basiliensis, waar zij les volgde
bij Kurt Widmer, Thomas Binkley, Andrea von Rahm en later ook bij Eva
Krasznai. In 1974 stond zij - samen met Jordi Savall, Hopkinson Smith,
Lorenzo Alpert en een aantal andere gelijkgestemde muzikanten - aan de basis
van het ensemble Hespèrion XX. Later, in 1987, was zij ook betrokken bij de
oprichting van La Capella Reial de Catalunya.
Montserrat Figueras toont vooral belangstelling voor de oorspronkelijke vocale technieken die gehanteerd werden vanaf de tijd van de
troubadours tot het einde van de 17de eeuw. Zij is bijzonder gefascineerd door
de traditionele Catalaanse, Iberische en mediterrane zangstijlen en de Spaanse
religieuze polyfonie, muziekgenres die haar inspireren tot een erg persoonlijke
benadering die niet door het post-romantische model beïnvloed werd. Het oeuvre dat Montserrat Figueras brengt, omvat bijgevolg een waaier aan genres en
stijlen, van Spaanse muziek uit de Middeleeuwen tot Franse en Italiaanse
muziek uit de 18de eeuw. Zij begon haar carrière met renaissance- en barokmuziek, maar heeft haar repertoire intussen sterk uitgebreid tot onder meer El
Canto de Ia Sybilla, 'tonadillas' en de muziek van Fernando Sor.
In zowat alle Europese landen, maar ook in Canada, de
Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Azië en Australië geeft Monserrat Figueras
concerten. Daarnaast heeft zij meer dan vijftig cd's op haar palmares staan,
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waarvan er verschillende werden bekroond, onder meer met de Edison Klassiek-prijs, de
Grand Prix de l'Académie du Disque en de Grand Prix de l'Académie Charles Cros. In 2003
werd zij benoemd tot Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres door het Franse ministerie van
Cultuur en Communicatie.
Haar meest succesvolle opnamen zijn onder meer een cd met het achtste
madrigaalboek van Claudio Monteverdi, een uitgave met aria's en capricci van Tarquinio
Merula en een cd met het derde boek van Alonso Mudarra. Bij het label Aliavox heeft zij José
Marins Tonos Humanos en El Cant de la SibiLla Mallorca - València uitgebracht, net als de cd
Battaglie & Lamenti en de dubbel-cd met sefardische muziek Diaspora Sefardi. Verder heeft
Montserrat Figueras meegewerkt aan de uitvoering van de opera L'afro van Claudio
Monteverdi in het Gran Teatre de Liceu in Barcelona. Tijdens het seizoen 1999-2000 werd
deze opera ook in het Teatro Real in Madrid opgevoerd. Haar laatste releases bij Aliavox omvatten: Ninna Naam met wiegeliederen uit de hele wereld, Entremeses del Siglo de Oro. ViUancicos
y danzas Criollas en Homenatge al Misten d'Elx.

Jordi Savall
Jordi Savall werd in 1941 geboren in Igualada, nabij Barcelona. Op zijn zesde
kwam hij voor het eerst met muziek in contact als koorknaap in het kinderkoor van zijn
geboortestad. Later ging hij muziek en cello studeren aan het Conservatori Superior de Másica
van Barcelona, waar hij in 1965 zijn studies voltooide. Vanaf 1968 ging hij zich vervolmaken
aan de Schola Cantorum Basiliensis. Hij volgde er in 1973 zijn leraar August Wenzinger op.
Als pionier die steeds nieuwe horizonten wil verkennen, realiseerde hij zich algauw het grote
belang van oude muziek. Zo zag hij in dat het nodig was een bijna vergeten instrument als de
viola da gamba te herwaarderen en de belangrijke maar vaak verwaarloosde muzikale erfenis
van het Iberische schiereiland opnieuw onder de aandacht te brengen.
Vanaf 1970 begon Jordi Savall opnamen te maken en presenteerde hij zich bij
het publiek als solist in alle grote werken van het gambarepertoire. Al snel werd hij door de
internationale kritiek erkend als een van de grootste en meest getalenteerde gambaspelers. Hij
was een onvermoeibaar ontdekker van vergeten composities en stichtte in de periode 19741989 verschillende ensembles, waarmee hij een breed repertoire zou vertolken van muziek uit
de Middeleeuwen tot werken uit de eerste jaren van de 19de eeuw. In 1974 richtte hij het
gezelschap Hespèrion XX op, samen met Montserrat Figueras, Hopkinson Smith en Lorenzo
Alpert. In 1987 stond hij met een groep solozangers aan de basis van La Capella Reial de
Catalunya, een gezelschap dat Catalaanse, Spaanse en mediterrane muziek uit de periode
vóór 1800 wil brengen. In 1989 nam hij het initiatief tot de oprichting van Le Concert des
Nations, een barok- en klassiek orkest van jonge muzikanten die vooral uit zuidelijke landen
afkomstig zijn en die gespecialiseerd zijn in het bespelen van de typische instrumenten uit die
landen.
Tegenwoordig wordt Jordi Savall beschouwd als een van de belangrijkste vertolkers van oude muziek en als een van de meest veelzijdige muzikale persoonlijkheden van
zijn generatie. Als gambaspeler, dirigent en grondlegger van een onnavolgbare stijl, heeft hij
met zijn vele concerten en zijn pedagogische en wetenschappelijke kwaliteiten een cruciale rol
gespeeld in de heropleving van oude muziek. Met zijn essentiële bijdrage tot Alain Corneaus
Tous les matins du monde - die zeven Cesars won, waaronder die voor de beste soundp. 174 film

track - heeft hij bewezen dat oude muziek niet noodzakelijk elitair hoeft te zijn of voor een
klein publiek bestemd. Het feit dat de soundtrack van de film zowel in Frankrijk als in het buitenland bijzonder populair is geworden, toont aan dat oude muziek ook een jonger en breder
publiek kan boeien. Vervolgens produceerde Jordi Savall in 1993 de filmmuziek voor Jeanne
La Pucelle van Jacques Rivette, El pdjaro de la felicidad van Pilar Mirt,. en in 1997 voor Marquise
van Vera Belmont.
Tijdens zijn meer dan 30 jaar lange carrière werden aan Jordi Savall verschillende prijzen en titels toegekend. In 1988 werd hij benoemd tot Officier de l'Ordre des Arts et
Lettres door het Franse ministerie
van Cultuur. In 1990 kende de
Generalitat de Catalunya hem een
Creu de Sant Jordi toe. In 1992 werd
hij door Le Monde de la Musique uitgeroepen tot Musicien de l'Année en
in 1993 was hij Soliste de l'Année ter
gelegenheid van de 8èmes Victoires
de la Musique. In 1998 ontving Jordi
Savall van het Spaanse ministerie
van Cultuur en Onderwijs de Medalla
de Oro de las Bellas Artes en in 1999
werd hij Honorary Member of the
Vienna Konzerthaus. Sinds mei 2001
is Jordi Savall doctor honoris causa
aan de Katholieke Universiteit van
Leuven. In 2002 werd hij voor zijn
hele loopbaan bekroond met een
Victoire de la Musique en in 2003 viel
hem een gouden eremedaille van het
Catalaanse parlement ten deel.
Dankzij de samenwerking met labels als EMI. AstréeAuvidis en Fontalis bouwde Jordi
Savall een indrukwekkende discografie op. In 1988 richtte hij in alle
exclusiviteit zijn eigen platenmaatschappij op: Aliavox. Tot dusver verschenen bij dit label achttien titels,
die stuk voor stuk met verschillende
internationale prijzen bekroond werden.

Jordi Savall
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Hespèrion XXI
In de klassieke oudheid verwees de naam 'Hesperia' naar de twee meest westelijke schiereilanden van Europa: het Iberische schiereiland en Italië. In het Grieks betekende
Hesperio: afkomstig van een van deze twee schiereilanden. Bovendien was Hesperio de naam
die aan de planeet Venus werd gegeven wanneer die 's nachts in het westen verscheen.
Gefascineerd door de enorme rijkdom van het Iberische en later ook het Europese muzikale
repertoire uit de periode vóór 1800, richtten Jordi Savall, Montserrat Figueras, Lorenzo Alpert
en Hopkinson Smith in 1974 het ensemble Hespèrion XX op. Bedoeling van dit ensemble was
op basis van nieuwe en hedendaagse premissen het vermelde repertoire opnieuw te interpreteren en te herwaarderen.
Al meer dan dertig jaar lang is Hespèrion trouw gebleven aan deze initiële doelstelling. Het ensemble heeft tal van tot nog toe onbekende composities en programma's live
gebracht en verzorgde opnamen en radio- en televisieproducties, onder meer voor EMI, Astrée,
Philips, DG-Archiv, Fontalis en Aliavox. Aanvankelijk werd de naam Hespèrion aangevuld met
het Romeinse cijfer XX (twintig) dat verwees naar de 20ste eeuw. Het ensemble wilde op die
manier aangeven dat de invalshoek van waaruit het oude muziek benadert, hedendaags van
karakter is. Met de intrede van het nieuwe millennium werd het getal XX veranderd in XXI,
verwijzend naar de 21ste eeuw.
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Hespè don

XXI

I

In zijn artistieke keuzes gaat Hespèrion eclectisch te werk. Zo brengt de groep
niet enkel Spaanse middeleeuwse werken, maar ook het Engelse renaissance- en barokrepertoire van John Dowland, Christopher lye, John Coprario en anderen. Het ensemble vertolkt
nog andere Europese muziek, waaronder stukken van bekende componisten zoals Johann
Sebastian Bach en Henry Purcell, en tegelijk ook een groot aantal onbekende werken. Dat deze
nauwelijks gekende composities door Hespèrion tal van keren werden uitgevoerd, heeft de
componisten van deze werken - figuren als John Jenkins, Johan Rosenmilller en Samuel
Scheidt - alvast een groeiende populariteit bezorgd.
Bij het nieuwe platenlabel van Jordi Savall, Aliavox, heeft Hespèrion XXI onder
meer volgende cd's uitgebracht: BataUes, Tientos & Passacalles met muziek van Juan Bautista
Cabanilles, Elizabethan Consort Music, het dubbelalbum Diáspora Sefardi, The Tears of the
Muses met muziek van Anthony Holborne, Carlos V, Mille Regretz: La Canción del Emperador,
Battaglie & Lamenti, Bachs Musikalisches Opfer en Die Kunst der Fuge, Ostinato, Consort Sets
in Five & Six Parts van William Lawes, Nin.na, Nanna, Entremeses del Sigi° de Oro, Lope de Vega
y su tiempo, Consort Music van Alfonso Ferrabosco junior, Villancicos y Danzas CrioUas en El
Misteni d'Ebc.
Een dergelijk uitgebreid repertoire vereist van de vertolkers een exceptionele virtuositeit en een diepgaande kennis van verschillende stijlen en periodes. Hespèrion XXI is dan
ook een internationaal ensemble dat uit de beste solisten bestaat. De originaliteit van het
ensemble ligt in de stoutmoedige en doortastende artistieke keuzes. Hespèrion XXI staat voor
een combinatie van individuele creativiteit en teamwork, voor het zoeken naar enerzijds een
dynamische synthese tussen muzikale expressie en stylistische en historische kennis en
anderzijds de creatieve verbeeldingskracht van hedendaagse musici.
Naast talloze concerten in heel Europa, onderneemt Hespèrion XXI bijna jaarlijks een tournee naar de Verenigde Staten. Het ensemble trad eveneens op in Japan, Mexico,
Venezuela, Argentinië, Brazilië, Chili, Uruguay, Australië, Nieuw-Zeeland, Hongkong, de
Filippijnen en Taiwan.

p. 171

Anoniem
La Spagna
Mercè te chiamo (ballata)
Puis fortuna
Montecassino, Biblioteca dell' Abbazia,
MS 871
Viva, viva Rey Ferrando (canción)
uit Sevilla, Biblioteca capitular Colombina,
MS 7-1-28 (Cancionero musical de la Colombina)
& Montecassino, Biblioteca dell' Abbazia, MS 871

Luys del Milán
Fantasia
Luys del Milan, Libro de Mílsica de vihuela
intitulado El Maestro, Valencia, 1536

Hayne van Ghizeghem (ca. 1445-ca. 1495)
De tous biens plaine (chanson)
uit Madrid, Palacio Reial, Biblioteca, MS 1335
(Cancionero musical de Palacio)
& Montecassino, Biblioteca dell' Abbazia, MS 871

Anoniem
Con que la lavaré (villancico)
uit Cancionero del Duque de Calabria, Venezia,
1556 (Cancionero de Uppsala)
Folias antiguas (improvisaciones)

Johannes Cornago (fl. ca. 1450-1485) /
Johannes Ockeghem (ca. 1410-1497)
Gu'es mi vida preguntays (canción)
uit Sevilla, Biblioteca capitular Colombina,
MS 7-1-28 (Cancionero musical de la Colombina)
& Montecassino, Biblioteca dell' Abbazia, MS 871

Adriaan Willaert (ca. 1490-1562)
Vecchie letrose (villanesca alla Napolitana)
uit Canzone villanesche alla napolitana... primo
libro, Venezia, 1545

Anoniem
La tule Guillemin (ballo)
Amor que to fat hio (strambotto)
uit Montecassino, Biblioteca dell' Abbazia,
MS 871
Propifian de Melyor
uit: Sevilla, Biblioteca capitular Colombina,
MS 7-1-28 (Cancionero musical de la Colombina)
Luys del Milán (ca. 1500-na 1560)
0 gelosia d'amanti (villancico)
Luys del Milan, Libro de Másica de vihuela
intitulado El Maestro, Valencia, 1536
Julio Segni da Modena (1498-1561)
Ricercar
uit Musica Nova, Venezia, 1540
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Anoniem
Dindirindin (canzon alla villota)
uit Madrid, Palacio Reial, Biblioteca, MS 1335
(Cancionero musical de Palacio)
& Montecassino, Biblioteca dell' Abbazia, MS 871

Luci e ombre nei tempi dei Borgia: muziek uit de 15de
en 16de eeuw
In 1492, het jaar van de ontdekking van Amerika, besteeg Rodrigo Borgia de
pausentroon. Deze man, die in 1431 geboren was in Játiva (Valencia), volgde Inocentius VIII
op en nam de naam van Alexander VI aan. Na studies aan de universiteit van Bologna, waar
zijn oom paus Calixtinus III hem naartoe had gebracht, maakte hij een meteorische carrière.
Zo werd hij reeds tot kardinaal benoemd nog vóór hij de gebruikelijke sacramenten had ontvangen. Zijn diplomatieke vaardigheden lieten hem toe in pauselijke kringen te vertoeven tijdens de voorgaande pontificaten. Hij vervulde delicate missies, waarbij hij zich eerder als een
burger dan als een geestelijke gedroeg. Bekend zijn zijn amoureuze verhoudingen met
Vannozza Catanei, waaruit Cesare en Lucrezia geboren werden, en later met Giulia Farnese.
Afgezien van zijn gedrag, dat in die tijd trouwens niet ongewoon was, kunnen zijn inspanningen om Frankrijk en Spanje te verenigen niet genegeerd worden. Een jaar na zijn verkiezing
tot paus vaardigde hij de bul Inter caetera uit, gewijd aan de verdeling van de nieuw ontdekte
gebieden in de Nieuwe Wereld tussen Spanje en Portugal. Zijn slechte imago had hij gedeeltelijk te danken aan zijn politiek ten opzichte van Italië. Tot aan zij dood in 1503 was hij verwikkeld in confrontaties met de feodale adel, die de pauselijke inmengingen voor de vereniging
van het schiereiland niet kon appreciëren.
Als in een echte familiesage werd zijn zoon Cesare (ca. 1475-1507) op zestienjarige leeftijd benoemd tot bisschop van Pamplona en nog voor hij twintig werd, benoemde zijn
vader, paus Alexander VI, hem tot aartsbisschop van Valencia. Cesare erfde de politieke projecten van zijn broer Juan, die voortijdig overleed in 1497. Hij verliet de priesterstand en wijdde zich volledig, met de steun van Frankrijk, aan het creëren van een staat rond Romagna, in
het centrum van Italië. Door zijn heldendaden achtte Macchiaveli zelf hem bekwaam om een
einde de maken aan de verdeeldheid waarin Italië zich bevond. Zijn veroveringen gingen
gepaard met echte sociale en burgerlijke reorganisaties, waarvoor hij kon rekenen op de medewerking en de architectonische kennis van niemand minder dan Leonardo da Vinci. Zolang
zijn vader en diens opvolger Pius III op de pausentroon zaten, ging het hem ongetwijfeld voor
de wind. Maar toen deze laatste stierf en kardinaal Giuliano della Rovere, een van de aartsvijanden van de familie Borgia, paus Julius II werd, kwam er een einde aan het ambitieuze
verenigingsproject. In 1504 werd Cesare gearresteerd door Gonzalo Fernández de Córdoba,
bijgenaamd El Gran Capitán (de grote kapitein), en overgebracht naar Spanje, waar hij werd
gevangengezet in de kastelen van Chinchilla en La Mota.
Door haar buitengewone schoonheid werd Lucrezia (1480-1519), zuster van
Juan en Cesare, op nauwelijks dertienjarige leeftijd door haar vader aan Giovanni Sforza uitgehuwelijkt. De annulatie van deze verbintenis en haar nieuwe huwelijk met Alfonso
d'Aragone, hertog van Bisceglie, waardoor een alliantie met Frankrijk mogelijk werd, was het
motief voor de moord op Alfonso in opdracht van Cesare. In deze omgeving van intriges en zelfs
zedeloosheid, nam Lucrezia vanaf 1501, tijdens de afwezigheid van haar vader, driemaal de
leiding in kerkelijke aangelegenheden. In deze situatie werd de 'infante romano' geboren, vermoedelijk het resultaat van de incestueuze betrekkingen van Alexander VI met zijn dochter. In
1502 huwde Lucrezia opnieuw, ditmaal met Alfonso d'Este. Hierdoor nam ze voorgoed afscheid
van Rome en installeerde ze zich aan het hof van Ferrara. Daar, ver van alle intriges verwijderd, vond ze rust en een artistieke omgeving waarvan kunstenaars als Pietro Bembo en
Ludovico Ariosto deel uitmaakten.
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Dit is de politieke en sociale situatie waarin het concert van vanavond kadert.
Het programma begint bovendien met een zogenaamd 'nationaal' thema, La Spagna, dat zich
over het hele continent verspreidde tijdens de 15de, 16de en 17de eeuw. Het gaat hier in feite
om een `baja danza' (basse dance), wat dans met voortslepende passen betekent, precies om
het onderscheid te maken met een andere dans, namelijk de 'aha danza' met gesprongen passen, die meer in de mode was en furore maakte in alle Europese hoofsteden van dat ogenblik.
De melodie van La Spagna was zo betekenisvol dat ze zelfs gebruikt werd als cantus firmus in
miscomposities, zoals bijvoorbeeld in de vierstemmige Missa La Spagna van Heinrich Isaac.
Maar het profiel van het thema paste zich ook aan om als gezongen melodie te worden aangewend, zoals bijvoorbeeld in de Bassadanza y Sobre Castilla, die werd teruggevonden in twee
manuscripten uit Milaan en Barcelona. Het ontstaan van deze bronnen situeert zich precies
rond de jaren dat Rodrigo Borgia tot paus werd verkozen.
De oudste bron van het chanson-rondeau De tous bierts plaine van Hayne van
Ghizeghem dateert van omstreeks 1470. Net zoals in de geschiedenis van La Spagna oversteeg
dit chanson de muzikale grenzen en werd het zelfs vermeld door de dichter Jean Molinet en
door Glareanus in zijn Dodecachordon in 1547. Dit is niet zo verbazend aangezien het melodische thema veelvuldig voorkwam in de bovenstem van verschillende liederen in verschillende bundels. Het was precies in deze grote muziekverzamelingen dat de profane productie van
die tijd zijn neerslag vond. In de Spaanse invloedssfeer waren de Cancionero de Segovia en de
Cancionero de Palacio de bekendste bundels. Deze laatste, waaruit we enkele onvergelijkbaar
frisse voorbeelden beluisteren zoals Dindirindin, werd samengesteld door een of andere
Castiliaanse muzikant in het begin van de 16de eeuw en bevat een echte overvloed aan vormen en stijlen. Het handschrift, dat de medewerking van meerdere kopiisten verraadt, wordt
momenteel bewaard in de Biblioteca del Palacio Real van Madrid, waaraan het zijn naam te
danken heeft. Wellicht ontstond het in een uithoek van het Castiliaanse hof (recentelijk gaan
er vermoedens in de richting van Medina de Rioseco, een dorpje in de buurt van Valladolid),
verhuisde het dan naar de bibliotheek van de graaf van Gondemar, om uiteindelijk in de
koninklijke bibliotheek te belanden. Op dezelfde manier blijft de oorsprong van de Cancionero
de Segovia nog steeds vrij duister. Door de grote aanwezigheid van Vlaamse polyfonisten in
deze verzameling, hebben sommige onderzoekers geopperd dat het zou gaan om een kopie
bestemd voor minstrelen, gemaakt door een kopiist uit de 'capilla flamenca' van Filips de
Schone. Deze hypothese is echter weinig waarschijnlijk gezien de veelvuldige instrumentale
bewerkingen die erin voorkomen van composities zoals De tous bien plaine, die voorzien zijn
van `glosas' of bewerkingen in de Spaanse stijl van die tijd.
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Johannes Ockeghem zou waarschijnlijk verwonderd opgekeken hebben mocht
hij het lied Qu'es mi vida, preguntays van Juan Cornago beluisterd hebben, want deze laatste
had het lef om een vierde stem toe te voegen aan de originele driestemmige compositie van
Ockeghem. Vermoed wordt dat de 'bewerking' plaatsvond tijdens een reis van de musicus uit
Tours naar Spanje in 1496. Cornago, die in 1455 in Rome verbleef, liet verschillende van zijn
werken na in een andere Spaanse verzameling, de zogenaamde Cancionero de la Colombina,
die het eigendom was van Fernando Columbus, de zoon van CristóbaL In dezelfde bundel
bevindt zich het lied Viva, viva Rey Ferrando. We mogen ook de Cancionero del Duque de
Calabria niet vergeten, dat beter bekend staat onder de titel Cancionero de Uppsala, naar zijn
vindplaats in de universiteitsbibliotheek van de gelijknamige stad waar het in 1909 ontdekt
werd door de diplomaat en musicoloog Rafael Mitjana. Uit deze in 1556 gedrukte bladzijden
werd het villancico Con qué la lavaré gekozen, een werk uit de toenmalige hitparade, dankzij
de bewerkingen voor vihuela van Narváez, Valderrábano, Pisador en Fuenllana, en de vierstemmige versie van Juan Vázquez in zijn Recopilación de sonetos y villancicos..., gedrukt in

Sevilla in 1560. De publicatie in 1536 van Luys del Miláns Libro de vihuela intitulado El
Maestro in Valencia betekende een mijlpaal in de gedrukte instrumentale muziek van die tijd.
Zijn fantasia's en instrumentale 'glosas' zijn het bewijs van de hoogbloei die de instrumentale
muziek al geruime tijd kende. In Italië ontstond in de eerste helft van de 16de eeuw een gelijkaardige traditie met componisten als Julius da Modena, beter bekend als Julio Segni (14981561). Zijn ricercars onderscheiden zich door hun imitatieve stijl en werden geregeld 'bewerkt'
door anderen, zoals bijvoorbeeld de vihuelist Venegas de Henestrosa in zijn Libro de cifra
nueva... uit 1557 of de luitist Giovanni Maria da Crema in 1548.
Het levendige en spontane karakter van de villariella, met zijn eenvoudige stijl,
resulteerde in een grondig homofone textuur, waarin meestal slechts enkele korte, imitatieve
passages voorkwamen. Met zijn quasi dansante karakter was dit het favoriete genre van de
Vlaming Adriaan Willaert (ca. 1490-1562). Ln 1545 publiceerde hij in Venetië zijn Canzone villanesche alla napotitana, met daarin de Vecchie letrose. Deze oude vrouwtjes, groteske personages die voortdurend anderen het leven onmogelijk maken en jaloers zijn op de schoonheid
en de frisheid van de jeugd, personifiëren in feite de dood, ziekte en pijn. Kortom, levendige en
vrijmoedige muziek voor de ingewikkelde profane en religieuze hofhoudingen tijdens het begin
van het humanisme.
Juan Carlos Asensio Palacios
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Mercè te chiamo
Mercè te chiamo,
dolce anima mia,
Mercè te chiamo,
chara mia speranza,
Mercè te chiamo,
pellegrina mansa.
Mercè te chiamo
ancora per cortesial

Ik vraag je om genade,
mijn zoete ziel,
ik vraag je om genade,
mijn lieve hoop,
ik vraag je om genade,
welwillende reizigster
ik vraag je nogmaals om genade,
alsjeblieft!

Ayme che moro
solo per te amare
ayme che moro
e non me vuol vedere
ayme che moro
e non me vuol parlare.
Ti sola sei che fai al mio volere,
tu sola set che me poi aiutare,
tu sola set che me pot far tacere.

Helaas, ik sterf,
alleen maar door jou te beminnen,
helaas, ik sterf
en je wilt me niet zien.
Oh, ik sterf
en je wilt niet met me praten.
Jij alleen kan mijn wil bevredigen,
jij alleen kan mij helpen,
jij alleen kan me doen zwijgen.

Ormai adunche quant() al mio parere,
serai ingrata, scognocente e dura,
se non scacci da te ogni paura
e monstraft ver me
beningna e pia.
Mercè te chiamo, o dolce anima mia.

Maar in mijn ogen ben je
ondankbaar, genadeloos en hard
indien je niet alle vrees van je afgooit,
en je welwillend en toegewijd
tegenover mij opstelt.
Ik vraag je om genade, o mijn zoete ziel.

Viva, viva Rey Ferrando
Viva, viva rey Ferrando
e vivan los vencedores
vivan los que batallando
todos los trabajadores
d'amores.

Leve koning Ferrando
en leve de overwinnaars,
leve degenen die nimmer opgaven
en alle liefdesinspanningen
al strijdend overwonnen.

Vagan, todas, luminaria
las damas enamoradas.
Vaia la gente contraria
fuera de nuestras moradas!

Dat alle verliefde dames
ronddolen en dat de mensen
die het daar niet mee eens zijn,
buiten onze muren blijven!

Qu'es mi vida preguntays?
Qu'es mi vida, preguntays?
Non vos to quiero negar,
bien amor e lamentar
es la vida que me days.
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Quien vos pudiera servir

U vraagt hoe mijn leven is?
Ik wil het u niet verhullen dat het bestaat
uit liefhebben en weeklagen,
dat is het leven dat u me biedt.
Wie zou u beter kunnen dienen

tan bien como yo he servido?
Mi trabaxado vivir,
quien pudiera haber sofrido?

dan ik u gediend heb?
Wie zou mijn leven van zwoegen
hebben kunnen verdragen?

Para que me preguntays
la pena que he de passar?
Pues arnar e lamentar
es Ia vida que me days.

Waarom vraagt u mij
of ik de smart wil doorstaan?
Het leven dat u mij biedt, bestaat
immers uit liefhebben en weeklagen.

Amor que Co fat hio
Amor que eo fat Wo,
che me day guerra?
Dayme tormento senza alcun riposo.
Del pianto la mia bocca mai non serra,
un tigro del mio mal serria pietoso.
Oírné, che soferito
e mai non sferra;
oimé, che el ferro fo troppo focoso.
Presto la vita mia varret per terra,
poi che contra de me setanto forioso.

Amor, wat heb ik je misdaan
datje me nooit loslaat
en zonder respijt me blijft folteren?
De weeklachten spalken mijn mond
en een tijger zelfs zou meelij tonen met mijn smart.
Ach mij, gekwetst ben ik
en het zwaard zit vast in mijn hart;
ach mij, te gloeiend is dat zwaard.
Algauw zak ik dood in ellcaw;
want te erg is voor mij jouw vijandschap.

0 gelosia d'amanti
0 gelosia d'amanti
horribil freno,
che in un punto mi tini
et tien si forte:
sorella di le empia
et cruda morte,
che con tua vista
turbi ii ciel sereno:
serpenti nascoston
dolce seno
che con We voglie
mie speranze hai morte;
tra felice sucessi
adversa sorte;
tra soaui uivande
aspro beneno;
e;di qual boca infernal
nel mondo uscisti,
crudel, mostro,
peste dei mortali,
per far git giorni miei
si oscuri et tristi?
Tornati in giu,
non aumentar miei mali,
infelice paura

Oh, de jaloezie is voor de geliefden
een vreselijke rem,
die me naar een punt sleurt
en me zozeer in haar greep houdt;
oh, zuster van de dood,
genadeloos en wreed,
die met haar aanblik
de heldere hemel vertroebelt:
er zijn slangen verborgen
in haar zachte boezem
en met jouw begeertes
heb je mijn hoop terneergeslagen.
Temidden van hoopvolle successen
is zij het lot dat zich tegen je keert
Temidden van aangename voorspoed
is zij het bittere venijn.
Vanuit welke helse opening
kom je uit de aarde gekropen,
wreedaardige, monster,
pest voor de stervelingen
om mijn dagen zo donker
en triest te maken?
Ga terug naar beneden,
vermeerder mijn pijn niet meer
Ongelukkige angst,
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Kapel Elzenveld
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In samenwerking met MUSICA

n

Ensemble Micrologus
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Patrizia Bovi
Goffredo degli Esposti
Adolfo Broegg & Gabriele Russo
Véronique Daniels

zangers
alta capella
bassa capella
dansers

GRATIS

Ensemble Micrologus
Zie biografie p. 70

Italiaanse muziek uit de 15de eeuw
De wereldlijke muziek uit steden als Milaan en Napels in het
Italië van de 15de eeuw kende heel veel externe invloeden. Milaan was als noordelijke stad beïnvloed door het Franse muziekleven, terwijl Napels al vanaf het
begin van de 15de eeuw bezet werd door Spanje. Daarmee is een heel stuk van
de Spaanse muziekcultuur overgewaaid naar Zuid-Italie. In navolging van alle
grote hoven, werd ook in Napels een hofkapel samengesteld, waar het internationale repertoire van de polyfonie gevolgd werd. Anderzijds greep men voor
minder officiële feesten of voor hoofs vermaak vaak terug naar een lokaal
gekleurd repertoire van wereldlijke liederen en dansen.
Deze workshop heeft zich toegelegd op muziek voor een mogelijke `festa' in een Italiaanse stad. Zowel burleske parodieën als hoofse liederen
duiken hier naast elkaar op. De instrumentale muziek in de verschillende
manuscripten, zoals de zogenaamde Cancionero de Montecassino
(Montecassino, Biblioteca dell' Abbazia. MS 871) en het handschrift uit Perugia
(Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, MS 431), verwijst enerzijds naar de
begeleiding van zangers. maar anderzijds vooral naar de dansmuziek, die in
Italië een belangrijke plaats innam.
Voor meer informatie over de workshops zie p. 39
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Marco Beasley

Dinsdag 24 augustus

20.00 uur

Augustinus

CONCERT 10

Een coproductie met het Holland Festival Oude Muziek Utrecht

Marco Beasley
Guido Morini
Fabio Accurso
Stefano Rocco
Franco Pavan

tenor
orgel & algemene leiding
luit
luit
luit

Marco Beasley
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Marco Beasley, begenadigd met een buitengewoon talent voor
zang en taal, groeide op in waarschijnlijk wel de meest muzikale stad van het
Italiaanse schiereiland: Napels. Hij werd er in 1957 geboren als zoon van een
Engelse vader en een Napolitaanse moeder. Zijn grote liefde voor het zingen
bracht hem naar Bologna, waar hij zich inschreef aan de universiteit voor de
richting muziek en theater. Daarnaast verdiepte hij zich ook in de vocale renaissance- en barokliteratuur.

In de tijd dat hij als student in Bologna verbleef, wijdde hij zich
met hart en ziel aan de studie van de net herontdekte Zuid-Italiaanse volkscultuur, een passie die een onuitwisbare stempel drukte op zijn artistieke persoonlijkheid. Tezelfdertijd zette hij zijn studies voort in de 16de- en 17de-eeuwse literatuur, met bijzondere aandacht voor de twee stilistische zwaartepunten
uit deze tijdspanne: het 'recitar cantando' en de profane en religieuze polyfonie.
In Bologna ontmoette hij Cathy Berberian. Deze grote persoonlijkheid in de hedendaagse cultuurwereld werd zijn docente, maar helaas gedurende veel te korte tijd. Het vroegtijdige overlijden van Berberian liet een grote
Indruk na. Talrijke muzikale ervaringen op verschillende terreinen nadien,
maakten van Marco Beasley een unieke artistieke persoonlijkheid, die echter
niet gemakkelijk te definiëren valt.
Het is moeilijk te zeggen wat tijdens zijn voorstellingen over-
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heerst: de magie van zijn betoverende stem, de meeslepende dictie of de buitengewone beheersing van de scène. In ieder geval kan Marco Beasley dankzij zijn Engelse achtergrond zijn
karaktervolle en passionele zangstijl combineren met een verbluffende beheersing, een bijzondere klankgevoeligheid en een erg verfijnd timbre. Op die manier beschikt hij over breed
pallet van klankleuren in elk register van zijn stem.
De ontmoeting met Stefano Rocco en Guido Morini leidde tot de oprichting van
Accordone. Het werd een ensemble met een laboratoriumfunctie van waaruit nieuwe projecten ontwikkeld kunnen worden en waarin Marco Beasley zijn artistieke persoonlijkheid volledig kan ontplooien. Sinds 2001 schrijft Marco Beasley de teksten voor de nieuwe realisaties van Accordone.

Guido Morini
Guido Morini werd in 1959 in Milaan geboren. Hij behaalde zijn diploma voor
orgel en klavecimbel en verdiepte zich volledig in de oude muziek, basso continuo en improvisatie. Gedurende enkele jaren volgde hij bovendien een acteursopleiding.
Een intense periode van concerteren leidde tot de samenwerking met enkele van
de beste Europese muzikanten. Hij nam een vijftigtal cd's op waarvan er vele bekroond werden
door de internationale kritiek. Met Accordone maakte hij voor de Oostenrijkse radio (ORF) een
aantal exclusieve live-opnames. In het Teatro Arsenale in Milaan richtte hij samen met Marina
Sperafico een onderzoeksgroep op rond de samenhang tussen Mank, ruimte, beweging en instrumenten. Voor datzelfde theater componeerde hij muziek voor verscheidene toneelproducties.
Zoals een kapelmeester van vroeger zich niet enkel bezighield met de uitvoering
van bestaande werken, maar ook muziek op maat schreef voor zijn eigen muzikanten, zo wijdde ook Guido Morini zich aan herwerkingen en specifieke arrangementen en nadien ook aan
vrije composities. Voor Accordone dacht hij concerten, opvoeringen, oratoria en liturgische
muziek uit. In samenwerking met Marco Beasley kwamen Odissea en Servabo tot stand,
respectievelijk in 2001 en 2002. De muziek van beide projecten is nieuw maar de taal ervan
is volledig in de stijl van de Renaissance en de barok.

Accordone
Guido Morin' en Marco Beasley ontmoetten mekaar voor het eerst in 1984.
Vanuit hun gemeenschappelijke interesse voor de Italiaanse vocale muziek uit de vroege 17de
eeuw, startten ze vijf jaar later Accordone op. De kern van het ensemble bestaat uit de twee
hoger vermelde musici, versterkt met zangers en instrumentalisten naargelang de programmabehoeften.
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Drie pijlers liggen aan de grondslag van Accordones werk. De eerste pijler
bestaat uit het onderzoek naar stemgebruik en het vormgeven aan een stem die past bij het
gebrachte repertoire. Belangrijke criteria zijn de verstaanbaarheid van de tekst en de verenigbaarheid van de stem met de typische klanIddeur van historische instrumenten. Ten tweede
neemt ook het theatrale aspect een fundamentele plaats in de vertolking van vroege 17deeeuwse muziek in. Zo bedenken de musici voor elk programma een eenvoudige regie waarbij

de zanger vervangen wordt door een personage dat reciteert in de eerste persoon en op die
manier de gevoelens uit de poëzie geloofwaardig kan overbrengen. Om bovendien elke compositie een eigen dramatiek te geven, zijn de projecten van het ensemble opgebouwd rond een
bepaald thema of verhaal. Er wordt niet geaarzeld om drastische keuzes te maken in het voordeel van de doeltreffendheid van de voorstelling: elimineren, toevoegen en herwerken zijn technieken die meer dan eens gebruikt worden. Ten derde wordt de grootste aandacht besteed aan
de basso continuo. De basso continuo is een vorm van vereenvoudigde schriftuur speciaal
bedacht voor de nieuwe stijl van het 'recitar cantando'. De lijn van de bas duidt de harmonische
structuur van de begeleiding aan, maar zegt niets over de uitvoeringswijze en het gebruik van
Instrumenten. Van de muzikant werd verwacht dat hij improviseerde binnen de grenzen van wat
zogenaamd objectief genoteerd stond. Naar de geest van de 17de eeuw wil ook Accordone de
muziek niet opsluiten maar net de uitdaging aangaan om voor elk stuk een instrumentaal 'kleed'
op maat te vinden. Accordone creëert bovendien ook nieuw repertoire voor de eigen concertreeksen. Guido Morini is componist van dienst en Marco Beasley tekstschrijver.
Lo Tasso Napolitarto uit 1991 was Accordones eerste project met een uitgesproken theatraal karakter. Vanaf dat moment werd het concert als muzikaal en dramatisch evenement de maatstaf voor het werk van het ensemble. Met Vox elamarts in solitudine uit 1995 experimenteerde de groep met een combinatie van tekst en muziek afkomstig uit verschillende streken, periodes en tradities, net op een moment dat monografische programma's de toon aangaven. Twee jaar later ontstond 11 Sa/otto Napoletano, een zijsprong naar de wereld van het klassieke Napolitaanse lied uit de 19de eeuw. In 1998 begon Accordone, dankzij interesse van de
Oostenrijkse radio (ORF), cd's op te nemen van live-opvoeringen. Daarop volgden in 1999 11
Sogno d'ajeo en in 2001 Via Toledo. Het eerste project was een echte 'opera da camera' met de
bijzondere deelname van twee jazzmuzikanten: het tweede stond in het teken van de traditionele Zuid-Italiaanse muziek. (Ina Odissea uit 2001 werd de eerste volledig zelfgeschreven realisatie van Accordone, op muziek gezet door Guido Morini en met teksten van Marco Beasley. In
2003 volgde er een nieuwe versie van. In dat zelfde jaar werd bij het platenlabel Alpha La Bella
Noeva uitgegeven, het eerste project opgenomen in een studio. In 2004 ontstond Servabo, een
programma met religieuze Latijnse liederen naar een idee van Marco Beasley en met muziek van
Guido Morini. Daarnaast kwam nog een project tot leven: Le Frottole, een monografisch programma rond de grote muzikale traditie van de late Italiaanse Renaissance.

Accordone
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Bartolomeo Tromboncino (1470-na 1534)
SC1, sû leva, alza le ciglia
uit IV Libro di Andrea Antico, Roma 1517

Marco Cara
lo non compro pici speranza
uit Libro I, Franciscus Bossiniensis, Venezia, 1509

Antonio Stringari (fl. 1505-1514)
Non pi9 saette Amor
uit: Libro XI de/Je Frottole del Petrucci, Fossombrone, 1514

Antonio Caprioli (16de eeuw)
Sotto un verde e alto cupresso
uit. Ottavo libro del Petrucci, Venezia, 1507

Bartolomeo Tromboncino
Per dolor me bagno el viso
uit: Libro II, Franciscus Bossiniensis, Venezia, 1511

Joan Ambrosio Dalza (fl. 1508)
Saltarello e Piva
uit: Intabolatura... libro II, Petrucci, Venezia, 1508

Anoniem (16de eeuw)
Staralla ben cusi
uit Libro II, Franciscus Bossiniensis, Venezia, 1511

Bartolomeo Tromboncino
Alla guerra
uit: Libro I, Franciscus Bossiniensis, Venezia, 1509

Pietro Paolo Borrono (ca. 1490-na 1563)
Pavana e Saltarello della Milanese
uit Intavolature de leuto..., G. A. Casteliono, Milano, 1546

Orlandus Lassus (1530/1532-1594)
Matona mia care
uit Libro de villanelle, moresche..., Paris, 1581

Marco Cara (ca. 1465-1525)
Per fugir d'amor le punte
uit: Libro II, Franciscus Bossiniensis, Venezia, 1511

Guglielmo il Giuggiola (16de eeuw)
Charitate amore Dei
uit: Firenze, Biblioteca Nazionale, MS
Magliabechiano XIX

Filippa Azzaiolo (fl. 1557-1569)
Chi passa per sta strada
uit II primo libro della villotte..., Venezia, 1557
Filippo de Lurano (ca. 1475-na 1520)
Se m'è grato el tuo tornare
uit Libro I, Franciscus Bossiniensis, Venezia, 1509
Marco Cara
Ostinato vo' seguire
uit Libro I, Franciscus Bossiniensis, Venezia, 1509
Anoniem (16de eeuw)
Pavana e Gagliarda della Traditora
uit: London, British Library, Royal App. MSS 59-62
Bartolomeo Tromboncino
Tu dormi
uit Libro 4 Franciscus Bossiniensis, Venezia, 1509
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Anoniem
Pan de miglio caldo
uit Sesto libro del Petrucci, Venezia, 1505
Orlandus Lassus (1530/1532-1594)
Madonna mia, pietà
uit I Libro di 77e/man Susato, Anversa, 1555
Bartolomeo Tromboncino
Ave Maria
uit: Paris, Bibliothèque nationale, Ms. Vmd 27
Anoniem
La pastoralia si leva per tempo
uit: Ms. adespoto, versi di Angelo Poliziano
Paolo Scoto (?-?)
Turlur(J
uit: Settimo libro del Petrucci, Venezia, 1507

Le frottole: II cantar a liuto
In de loop van de 15de eeuw kwam er aan de Lombardische hoven een nieuwe
muzikale poëtica voor solozang tot ontwikkeling. Het humanisme zette de Italiaanse componisten immers aan tot het zoeken naar middelen die de expressiviteit van het op muziek gezette woord vergrootten, net zoals in de transalpijnse vormen waar vooral het lied met Franse
tekst, zoals bijvoorbeeld het chanson, een centrale plaats kreeg. Zo ontstond er een bijzondere interesse voor de frottola (Italiaans voor kletspraatje) of barzelletta. De frottola had een
gesloten vorm en bestond uit verschillende strofen met meestal achtlettergrepige verzen waardoor de zanger een syllabische, eenvoudige melodie kon ontplooien die tegelijkertijd toch erg
expressief was. De frottole waren erg in trek aan het hof van Mantua en van daaruit begon het
genre zich te verspreiden. Isabella d'Este speelde een belangrijke rol in dit proces. Niet alleen
was de culturele achtergrond van deze dame erg groot, ze had bovendien een brede muzikale
vorming genoten: Isabella was een bekwaam luitspeelster en bespeelde ook de lira da braccio.
Lorenzo da Pavia, een van de meest bekwame luitspelers uit die tijd, was bij haar kind aan
huis. En deze man was nog leerling geweest bij Giovanni Angelo Testagrossa, de eerste leraar
van de grote Francesco da Milano...
Isabella onderhield aan haar hof twee van de meest vooraanstaande Trottolisti'
uit die tijd: Marco Cara, die later ook hofkapelmeester werd, en Bartolomeo Tromboncino, een
componist die een bijzonder getormenteerd en onstabiel leven heeft geleid. Mede dankzij de
boekdrukkunst met losse karakters - rond die tijd door de Venetiaan Ottaviano Petrucci uitgevonden - werden Cara en Tromboncino de centrale figuren van het genre van de frottola. In
de ateliers van Petrucci werden namelijk tientallen bundels geperst met honderden composities van deze twee frottolisten en hun minder bekende collega's. De bundels overspoelden als
het ware de Europese markt en gaven aan het genre een zichtbaarheid die voorheen ondenkbaar was. Door de opkomst van het madrigaal in de jaren 1510-1520, werd de frottola echter
in de schaduw gesteld. Toch bleef het genre de jongere generaties componisten nog een tijdlang intrigeren.
De meeste stukken van vanavond komen uit de twee bundels (respectievelijk uit
1509 en 1511) die Francesco Bossinensis in opdracht van Petrucci samenstelde. Hoewel de
frottole over het algemeen geschreven werden voor vier stemmen, werden ze meestal uitgevoerd door één enkele zanger met luitbegeleiding. Wij brengen zowel uitvoeringen voor stem en
luit als meer uitgewerkte versies van de hand van Guido Morini waarin de drie luiten een polyfone structuur weven rond de melodie. De liedteksten werden destijds steeds met veel zorg
gekozen en besloegen een breed gamma gaande van verzen van Petrarca, Sannazaro,
Michelangelo en hofdichters als Niccoló del Carretto tot teksten uit de volkse traditie. De frottole bloeiden aan de Italiaanse hoven en dankzij de uitvinding van de boekdrukkunst en
Inspanningen van de burgerij, werden ze wijd en zijd geëxporteerd.
De heropleving van het genre vandaag de dag is te wijten aan zijn bondige vorm
en zijn directe en expressieve melodie. De frottole zijn kleine muzikale miniaturen die de hartstochten van de mens in eenvoud en waardigheid bezingen, en zich hiermee ver houden van
het tumult en de chaos die maar al te vaak het alledaagse leven binnendringen.
Franco Pavan
p. 193

sit leva, alza le ciglia
Sû. st leva, alza le ciglia,
non dormir ché non dormlo;
e se hai caro el uiver mio,
apri Ii ochi e te resviglia.

Komaan, vooruit, sta op, doe je ogen open,
niet slapen, want ik slaap ook niet;
en als mijn leven je lief is
open dan je ogen en word wakker

sa ii somno et odi il canto
d'un che va per te penando
e che affetto è d'amor tanto,
che per te va quinci errando
e si forte larnentando,
che col striclo te resviglia.

Loot de slaap voor wat hij is en luister naar
het gezang van iemand die lijdt omwille van jou,
en die zo verteerd wordt door de liefde
dat hij voor jou hier rondzwerft
en zozeer weeklaagt
dat hij je wakker maakt met zijn gejammer.

Tu riposi et to. qua fora,
per te fo pensier diverst
e l'ardor che cresce ognora
tenmi i spirti in duol sumersi,
tal che con dolenti verst
forza m'è che ti resviglia.

Jij rust uit, en ik hierbuiten
heb een wirwar aan gedachten voor jou.
En de liefdesgloed die ieder uur aanwakkert
houdt mijn geest ondergedompeld in pijn,
zozeer dat ik niet anders kan dan je met mijn
droeve gezangen uitje slaap te doen ontwaken.

Deh!, cosi veder potessi
toi begli ochi somnolenti,
come forst hor sono amessi
al tue orechie mei /amenti
che, con piCt gioiosi accenti,
fóra ii suo' che te resviglia.

Oh, kon ik toch maar
jouw mooie slaperige ogen zien
zoals misschien op dit moment jouw oren
onderworpen zijn aan mijn geweeklaag.
En met vrolijkere klanken breng ik geluid voort
dat je uitje slaap doet ontwaken.

I nssa adonque, o donna, i/ somno
e pietil ti svegli il core
ché mie forze piCt non pono
riparar a un tanto ardore;
e se hai dramma in te d'amore,
odi il canto e te resviglia.

Laat de slaap, o vrouw, voor wat hij is
en laat het mededogen in je hart ontwaken.
Want mijn krachten houden het niet langer uit
tegenover zulk een liefdesgloed.
En als je enigszins gevoelig bent voor de liefde
luister dan naar mijn gezang en word wakker.

Non piû saette Amor
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Non piel. saette Amor,
non c'è piCt omai loco
nel corpo mio caduco e frale
ove bisogna adoperarsi ii stra/e:
se guardi. piaga sopra piaga fai.
Haymé, se un tempo
ii tuo valor sprezzai
ben senza altro tormento
ed altro mate,
il primo colpo tuo,
che fu. mortole,
per vendetta
dovea parerti assai.

Geen pijlen meer,
Amor, want er is inmiddels geen plek meer
in mijn gekwetste en verzwakte lichaam
waar men nog een pijl op kan afvuren.
Kijk monr, wonde na wonde heb je geslagen.
Wee mij, als ik aanvankelijk
je kracht minimaliseerde,
gespaard als ik toen was
van kwellingen en ander kwaad,
dan moet die eerste slag van jou,
die al dodelijk was,
je als wraakneming
wel voldoende geleken hebben.

Fallai, ma giovenil
fu ii mio fallire
ché, pol che servo intrai
dentro 11 tuo choro,
tu sai che anchor mai cercai fuggire.
Ma un piccolo conforto havré s'io moro,
ché, se farai ben conto il mto morire
sin qui ti costa
mille strali d'oro.

Ik heb gefaald, maar mijn falen
was een soort jeugdzonde,
want sinds ik slaaf van je ben geworden
weet je dat ik nog nooit
geprobeerd heb te vluchten.
Maar een kleine troost zal ik hebben als ik sterf,
Want als je het allemaal goed overweegt.
dan kost mijn sterven
jou tot nu toe al duizend gouden pijlen.

Per dolor me bagno el viso
Per ctolor me bagno el uiso,
d'un licor soave tanto
che pur car m'è motto il pianto
che ogni gaudio ov'esce ii riso.
Piango ii ben che gidfu bene
alla mia pretiosa vita,
che con dolci e amare pene
a sospir ognhor m'invita:
La memoria che è scolpita
mi sta in cor per contraccambio,
fa' che il ris° in pianto cambio,
quando quel che fu me avviso.

Verdriet bevochtigt mijn gelaat
met zulk een zoete tranen
dat zelfs het wenen me dierbaar is,
zoals iedere vreugde die me doet glimlachen.
Ik beween al het goede dat er
in mijn kostbare leven geweest is
en dat me met zoete en bittere pijnen
op ieder moment aanzet tot weeklagen:
als compensatie staat de herinnering
in mijn hart gebeiteld
en ze doet de lach omslaan in een traan
wanneer ik me bewust word van dat wat was.

Fuifelice et si felice
quanto ogni altro avventurato.
E se dir de pilCt mi lice,
me trovai in si alto stato
che nullo altro fortunato
al par essermi cresi.
Ma fortuna in pocht mesi
da un ben tanto m'ha diviso.

Gelukkig was ik, zo gelukkig
als ieder ander die het voor de wind gaat.
En als ik nog wat meer mag zeggen,
ik bevond me in zulk een staat van vreugde
dat ik dacht dat niemand
zo begunstigd was als ik.
Maar Fortuna heeft me in enkele maanden
van al wat goed is, gescheiden.

Staralla ben cusi
Staralla ben cusi, deh!
Dimme anima mia
dolce signora mia,
Ia non stei ben cusi!
Staralla ben cusi, ahimé!
Privarmi a torto
scio son sepulto e morto,
la non stil ben cusi!
Staralla ben cusi,
avendo al collo un laccio
ognhora io me disfaccio,
La non stil ben cusi!

Alles goed zo, oei!
Zeg me mijn liefste,
mijn zoete vrouw,
het is niet goed zo!
Alles goed zo! Helaas!
Je ontneemt me alles,
ten onrechte, en ik ben dood en begraven,
het is niet goed!
Alles goed zo!
Met een valstrik rond mijn hals
richt ik me op ieder moment ten gronde.
Het is helemaal niet goed!
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Per fuggir d'amor le punte
Per fuggir d'amor le punte
come ingrato e rio tiranno,
vagabondo in piano e in monte
era un giorno in grave affanno;
quando ahimé ch'io non me inganno
vidi ui divo e sacro aspetto
ad arnar tutto subietto,
se ne gla cantando allora:
do tiend. alora.
Tienti alom, Ruzenenta
tu serai Ia malcontenta.

Op de vlucht voor de pijlen van Amor,
deze genadeloze en gemene tiran,
was ik aan het dwalen door berg en dal.
Het was een dag van groot verdriet,
toen ik, als ik me niet vergis,
een goddelijk en heilig gestalte zag.
Helemaal onderworpen aan de liefde,
ging hij ernaar toe en zong:
Wanneer je zo blijft,
als je bent, Ruzenenta
zal je er geen vreugde aan beleven.

lo che mat udito aula
si' soave e dolce canto,
pian pion drieto gli venia
confortando ii duol mio alquanto;
e da pot, dall'altro canto
per trovare in lei pietade
pot riposta in libertarle
se ne gla cantando allora:
do tienti alora.
Tienti alora, Ruzenenta
tu sarai la malcontenta.

Nog nooit had ik zo een mooi
en zoet gezang gehoord.
Heel zachijes ging ik er achter aan
en vond een weinig troost voor mijn verdrukking.
En nadien, anderzijds,
om bij haar medelijden op te wekken,
aangezien zij in vrijheid was,
ging hij er naartoe en zong:
wanneer je zo blijft,
als je bent, Ruzenenta
zal je er geen vreugde aan beleven.

Chi passa per sta strada
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Chi passa per sta strada
e non sospira, beato s'è.
Beato è chi lo pote fare per la reale.
Affacciati mo', se non ch'io moro mo'.

Wie langs deze weg komt en niet zucht,
is een gelukzalig man.
Gelukzalig is hij die dat kan doen, voorwaar.
Kom nu toch aan het venster, anders ga ik dood.

Affacciati che tu mi dat Ia vita,
meschino me.
Se ii cielo non ti possa consolare
per la reale
affacciati mo',
se non ch'io moro mo'.

Kom toch aan het venster,
want jij geeft mij het leven,
ongelukkige die ik ben.
Als de hemel je niet kan troosten,
voorwaar, kom nu toch
aan het venster, anders ga ik dood.

Et to ci passo da sera a matina,
meschirto me.
E tu crudele, non t'affacci mail
Perché lofai?
Affacciati mo',
se non ch'io moro mo'.

Ik ga er 's avonds en 's ochtends voorbij,
ongelukkige die ik ben.
En jij, wreed als je bent,
komt moor niet aan het venster.
Waarom toch niet?
Kom nu toch aan het venster; anders ga ik dood.

Se m'è grato el tuo tornare
Se m'è grato el tuo tornare,
to el so ben
che giacio in foco;
ancor spero nel suo loco,
verrel ii cor ad habitare,
se m'è grato el tuo tornare.

Jouw terugkeer stemt mij vreugdevol.
Ik weet maar al te goed
hoezeer het liefdesvuur in me brandt.
Ik hoop nog altijd dat het hart terugkeert
naar de plaats waar het thuishoort om er te leven.
Jouw terugkeer stemt mij vreugdevol.

Se gialui privo de lume,
son in quel hora disperso;
el mbo pianger era unflume,
hor son lieto e non summerso,
se è voltato ei ciel perverso,
vivo lieto in dolce amare,
se m'è grato el tuo tornare.

Ooit was ik van licht ontstoken
en op dat moment was ik verdwaald.
Mijn tranen vormden een rivier.
Nu ben ik gelukkig en niet ondergedompeld
in verdriet, de hemel heeft zich omgekeerd.
Ik leef vreugdevol in zoete liefde.
Jouw terugkeer maakt me blij.

Dirme posso esser beato,
fuor di fraude e fuor d'inganni;
mbo destin se è consurnato,
gual nutriva del mio danno,
son pur fuor d'un grande affanno,
volst afirt sempre sperare,
se m'è grato el tuo tornare.

Ik kan zeggen dat ik gelukkig ben,
bevrijd van leugens en van ontgoochelingen.
Mijn lot, dat zich gevoed heeft
met mijn ongeluk
heeft zich vervuld.
Uiteindelijk kan ik vanaf nu in hoop leven.
Jouw terugkeer maakt me blij.

Ostinato vo' seguire
Ostinato vo' seguire
la magnanima mia impresa
fammi Amor guai vol offesa
s'io dovessi ben morire,
ostinato vo' seguire
la magnanima mia impresa.

Vastberaden zal ik doorgaan
met mijn grootse onderneming.
Amon doe me maar alle schande aan die je wilt,
ook als ik sterven moet.
Vastberaden zal ik doorgaan
met mijn grootse onderneming.

Famme ciel, famme fortuna,
bene o male come a te piace,
nè piacer, nè ingiuria alcuna
per avilirmi o far piït audace,
che de l'un non son capace
l'altro pift non po' fuggire.

Geef me de hemel, geef me het lot,
een goed of een kwaad, zoals het je belieft.
Geen enkel genot of geen enkele verwonding meer
kan me kwetsen of me dapperder maken.
Want tot het ene ben ik niet in staat,
en het andere kan ik niet ontvluchten.

Vinca o perda io non attendo
de mia impresa altro che onore;
sopra ii ciel beato ascendo
s'io ne resto vincitore:
s'io la perdo alfi.n gran core
mostraret Valt° desire.

Winnen of verliezen, het is me om het even,
voor mijn ondernemingen wil ik alleen maar eer.
Zalig zal ik ten hemel opstijgen
als ik als winnaar uit de bus kom.
Als ik verlies dan zal dit dit grootse hart
tenminste een groot verlangen tonen.
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Tu dormi
Di dormi,
to veglio alla tempesta e al vento
su la marmorea petra di tua porta.
Di dormi,
to veglio e con amaro accento
ognhor chiamo piet& che è per me tolta.
Tu dormi.
to veglio con grave tormento
né trovo al mio penar chi me conforta.
Di dormi
riposata senza affanno,
e gli occhi miei serrati mat non stanno.

Jij slaapt
en ik waak door weer en wind
aan de marmeren steen van je deur.
Jij slaapt,
ik waak en met bittere stem smeek ik
ieder uur om de genade die me ontnomen is.
Jij slaapt,
ik waak en dit met zware beproevingen.
En ik vind niemand die me steunt in mijn lijden.
Jij slaapt,
rustig, zonder kopzorgen
en mijn ogen zijn op geen enkel ogenblik gesloten.

Io non compro piU speranza
lo non compro pil speranza
che gli è falsa mercanzia.
A dar sol attendo via
quella poca che m'avanza,
to non compro pil speranza
che gli è falsa mercanzia!

Ik wil geen hoop meer kopen
want het is geen zuivere waar.
Ik wacht alleen nog maar om weg te geven
de luttele hoop die mij nog rest.
Ik koop geen hoop meer:
het is valse waar.

Cara un tempo la comprai
or la vendo a buon mercato,
e consiglio ben che mat
non ne compri un sventurato,
ma sempre nel suo stato
se ne resti con costanza.

Ooit heb ik hoop duur betaald,
nu verkoop ik ze onder de prijs;
en ik voeg er de raad aan toe dat nimmer
een ongeluksvogel ze moge kopen,
maar dat hij, vastberaden,
in de staat blijft waar hij is.

El sperare è come ii sogno
che per pil riesce in nulla.
El sperar proprio il bisogno
de chi al vento si trastulla,
el sperar sovente a nulla
chi continuo la sua danza.

Hopen is als dromen
en loopt meestal op niets uit.
Hopen is net de behoefte
van wie mee met de wind huppelt.
En de hoop van wie deze dans voortzet
loopt vaak op niets uit.

Sotto un verde e alto cupresso
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Sotto un verde e alto cupresso
un bel sguardo el cor mi tolse;
se io restai for di me stesso,
Amor fu che cosi volse.
Né per questo el cor si dolse,
anzi canto a tutte l'hore:
"E d'un bel matin d'amore,
e d'amore che me levava.
Meti la sella al vostro bon ronzin

Onder een groene en hoge cipres
heeft een betoverende blik mijn hart gestolen.
En als ik nu buiten mezelf ben,
dan is dat omdat Amor het zo heeft gewild.
Maar mijn hart doet geen pijn,
integendeel, het zingt het op elk moment uit:
"En op een mooie liefdesmorgen
heeft de liefde me opgetild;
ik legde mijn zadel op jouw mooie paard
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e dol su la gran zoglia traditora".

en we lieten ons door de lust meevoeren."

L'honorato e lustro crine
che adombrava il sacro volto
cum le guanze alme et divine,
me han dal primo amor disolto;
per6 canto, perché avolto
mi ritrovo in ben maiore:
"E d'un bel matin d'amore,
e d'amore che me levava.
Meti la sella al vostro bon ronzirt
e doi su la gran zoglia traditora".

Haar zwierige en glanzende haarlokken
die een schaduw wierpen op haar gezegend gezicht
en haar stralende en goddelijke wangen
hebben me van mijn eerste liefde losgemaakt.
Daarom zing ik,
want ik heb een hoger goed gevonden.
"En op een mooie liefdesmorgen
heeft de liefde me opgetild;
ik legde mijn zadel op jouw mooie paard
en we lieten ons door de lust meevoeren."

Quelle labia - unde io me avivo che movean si dolce canto,
me han sforziato have a schivo
di natura ogni altro vanto;
talché ognhor ardendo canto,
pot che spento è II vecchio ardore:
"E d'un bel matin d'amore,
e d'amore che me levava.
Meti La sella al vostro bon ronzin
e dol su la gran zoglia traditora".

Die lippen, ze doen me leven,
en brengen zulk een zoet gezang voort
dat ze me gedwongen hebben om
alle andere wonderen van de natuur te misprijzen,
zodat ik nu op ieder moment in volle gloed zing
want alle andere vorige lieftlesviammen zijn
uitgedoofd. "En op een mooie liefdesmorgen
heeft de liefde me opgetild;
ik legde mijn zadel op jouw mooie paard
en we lieten ons door de lust meevoeren."

Alla guerra
Alla guerra, alla guerra!
Ch'Amor non vol pif pace
ma sempre è put tenace.

Ten oorlog! Ten oorlog!
Want Amor wil geen vrede meer
maar wordt steeds hardnekkiger

Alla guerra, alla guerra!
Questa guerra è mortale
per un ardente strale
cagion d'ogni mbo male
per farme sempre guerra.

Ten oorlog, ten oorlog!
Deze oorlog is dodelijk
door een vlammende pijl,
de oorzaak van al mijn leed
die steeds weer de strijd met me aanbindt.

Alla guerra, alla guerra!
Io non trovo arma forte
ch'evitar possa morte
in van batto alle porte
non di pace ma di guerra.

Ten oorlog, ten oorlog!
Ik vind geen sterk wapen
dat mijn dood zou kunnen vermijden.
Vruchteloos klop ik op de deuren,
ze brengen me niet bij vrede maar bij oorlog.

Alla guerra, alla guerra!
Hora son vinto in tutto
preso, arso e distrutto
questo è d'arnore ilfructo
che sempre me fa guerra!

Ten oorlog, ten oorlog!
Nu ben ik helemaal overwonnen,
gevangen, verbrand en verwoest.
Dat is nu de vrucht van de liefde
die altijd met mij de strijd aangaat.

Alla guerra, alla guerra!
Ma la cagion vo dire

Ten oorlog ten oorlog!
Maar de reden ga ik vertellen
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poi ch'io deggio morire
e' un secreto scoprire
cagion di tanta guerra.

waarom ik sterven moet.
En ik ga een geheim onthullen,
de oorzaak van zoveel strijd.

Alla guerra, alla guerra!
una a chi serve fede
che nel mia dolor non crede
ai fin per mia mercede
mi fa con morte guerra.

Ten oorlog! Ten oorlog!
Een vrouw, die ik trouw diende,
maar die geen geloof hechtte aan mijn smarten
heeft me uiteindelijk als loon daarvoor,
de dood en de strijd gegeven.

Alla guerra, alla guerra!
Ma el tutto porto in pace
per quel che nel cor giace
aspetta tempo e tace
queseaspra e crudel guerra.

Ten oorlog! Ten oorlog!
Maar dit alles onderga ik in vrede,
want deze bittere en wrede oorlog
die zich in mijn hart nestelt,
wacht het juiste moment af en zwijgt.

Alla guerra, alla guerral
Ma se 'I tuo dur concetto
non m'ha qualche repecto
temo che po un dispecto
finirá l'aspra guerra
alla guerra, alla guerral

Ten oorlog! Ten oorlog!
Maar als jouw genadeloze hart
geen greintje respect voor me heeft
vrees ik, dat ondanks alles
deze wrede strijd eindigen zal.

S'altrove pur sei volta
e in tutto da me tolta
ascoltame una volta
e a to postai-a po' guerra!
Alla guerra, alla guerra!

Als je een ander gevonden hebt
en mij helemaal hebt verlaten,
luister dan nog één keer naar mij
en voer een beetje oorlog tegen jezelf.
Ten oorlog! Ten oorlog!

Ma non voler che in bando
stia el tuo servo quando
tu el vedi lacrim.ando
per la continua guerra.
Alla guerra, alla guerra!

Maar verlang niet dat je slaaf
in de boeien gekluisterd ligt,
wanneer je hem ziet wenen
omwille van deze voortdurende strijd.
Ten oorlog! Ten oorlog!

Matona mia cara
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Matona mia cara,
mi follere canzon
cantar sotto ftnestra,
lanze bon compagnon.
Ti prego m'ascoltare
che mi cantar de bon
e mi ti foller bene
come greco e capon.
Com'andar alle cazze,
ca7zar con le falcon,
mi ti portar beccaz7e,
grasse come rognon.
Se mi non saper dire

Mijn lieve meisje,
ik zou graag een liedje
onder je raam zingen.
Ik ben landsknecht en goed gezelschap.
Ik vraagje om naar me te luisteren,
want ik zing goed
en ik heb je even graag
dan een Grieks wijnije en een mals haantje.
Wanneer ik op jacht ga,
met mijn valk
dan zal ikje boshanen meebrengen,
dik als nieren.
Als ik jou niet weet te imponeren

tante belle rason
Petrarca mi non saper;
ne fonte d'Helicon.
Se ti mi foller bene
mi non esser poltron;
mi ficcar tutta notte,
urtar come monton.
Don don don diridiridon don don don.

met zoveel mooie woorden.
dan is dat omdat ik Petrarca niet ken
en ook de bron van Helicon niet.
Maar als je me liefhebt,
dan zal ik niet lui zijn;
ik zal de hele nacht met je de liefde bedrijven
en stoten als een ram.
Don don don diridiridon don don don.

Charitate amore Dei
Charitate amore Dei,
pofer Lanse sfenturate
che da Roma stam tornate
dalli sanctijubilei.
Queste pofer con pason
son fenute peregrin
per feder sancte stazon
fatte lunghe et gran camin;
pera date, Florentin,
charitate, amore Dei.
Nelle terre di marchese
gran pericolo ha portate,
perché tutto suo paese
star di fango brodolate;
et pen5 messen donate,
charitate, amore Dei.
Not afeme in Rome sancte
Cholisee tutte fedute
endulgentie tutte quante
a not state concedute;
or che stan perdon complute,
charitate, arnore Dei.
Queste pofer farlinghotte
pane, argent non pift afer;
star diserto et mal condotte,
né piti sa che sta tener;
perè da', bone messer;
charitate, amore Dei.
No' sapeme ben le vie,
Ie Chamaldolt cerchiame,
che lá star bon osterie
dolle porte a San Frignane;
date a noi, bone cristiane,
charitate, amore Dei.

Heb medelijden, om de liefde van God.
Wij arme en onfortuinlijke landsknechten
zijn uit Rome teruggekeerd
van het heilig jubileum.
Deze arme stakkers zijn als pelgrims
gekomen om de heilige plaats te zien.
en ze hebben veel geleden.
na een lange en grote reis;
Florentijnen, toon clan toch wat
medelijden, om de liefde van God.
In het land van de markies
was er een groot gevaar,
want heel zijn gebied
is met slijk bezoedeld.
Dus daarom, heren, toon dan toch
wat medelijden, om de liefde van God.
We waren in het heilige Rome,
en hebben heel het Colosseum gezien.
En iedere aflaat is ons toegekend.
Dus nu we vergiffenis hebben gekregen,
vragen we een beeije mededogen,
om de liefde van God.
Deze arme kerels hebben
geen brood meer, en geen geld.
Ze zijn verlaten en lelijk toegetakeld.
Ze weten niet meer wat te doen.
Dus goede heren, toon een
beetje medelijden.
We kennen de wegen niet al te best,
en zoeken Camaldoli
waar een goede herberg is
bij de poort van San Frignane.
Toon, goede christenen,
een beeije medelijden.

Pan de miglio caido
Pan de miglio caldo, calclo
donne mie a chi ne vole

Warm, warm gierstebrood
mijn vrouwijes, wie wil ervan?
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Ie man presto alle guarno/e,
sá, che questo è caldo!

Vooruit, jullie handen in de manden,
komaan, dit hier is warm!

Orsá donne, comperati
del mio pan caldo de miglio,
fa star tutte inamorati,
fresche e belle come un ziglio;
vi fora color vermiglio
se '1 gustati cusi caldo!

Komaan, vrouwtjes,
koop toch wat van mijn warm gierstebrood
het doet jullie allemaal verliefd worden,
fris en mooi,
en het geeft jullie een dieprode kleur
als jullie het proeven als het zo warm is!

Io so ben e vi prometto
se '1 mio pan voi gustareti,
tal dolceza in vostro petto
con piacere e festa hareti;
con effect° voi direti:
"Benedetto che l'è caldo!"

Ik weet het maar al te goed en beloofjullie
dat wanneer jullie van mijn brood proeven
jullie een enorme zachtheid
en vreugde in jullie hart zullen voelen.
En jullie zullen zeggen:
"Wat is dat heerlijk warm!"

Tal virtá e tal dolceza
el mio pan en sè retiene
che, chi '1 gusta con trtsteza
e che sempre vive in pene,
crudel pene non retiene
mentre II gusta cusi caldo.

Mijn brood heeft zulk een kracht
en zulk een zachtheid in zich
dat, wie het proeft en verdrietig is
en steeds in droefnis leeft,
geen enkele wrede pijn voelt
wanneer hij ervan eet als het zo warm is.

Orsá presto, donne care,
le man presto nel mio cesto!
Comenzate hormai gustare,
non l'abiati gift a molesto;
se son tropo a voi molest°,
qui Amor mi fa star saldo!

Komaan vooruit, lieve vrouw ijes
snel jullie handjes in mijn mand!
Begin maar al te proeven.
Ik val jullie toch niet lastig;
want als ik jullie tezeer verveel
dan laat Amor me hier staan!

Madonna mia, piet a.
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Madonna mia, pieta chiam' et aita,
ch'io mom e stento a torto,
e pur volete.
Io grid° e nol sentete,
"Acqua maclonn' &foet),
ch'io mi sento morire, a poco a poco".

Mevrouw, heb medelijden met mij
en help mij,
want ik sterf
Ik roep en u luistert niet:
"Water, mevrouw, doe water op het vuur,
want ik sterf beeije bij beeije".

Vostra altiera belt& sola infi.nita,
é causa ch'io me abbruscia,
e' 1 consentete.
lo grido e nol sentete,
"Acgu.a madonn' a/ foco,
ch'io mi sento morire, a poco a poco".

Uw prachtige, oneindige schoonheid
verbrandt mij
en u laat het gebeuren.
Ik roep en u luistert niet:
"Water, mevrouw, doe water op het vuur,
want ik sterf beeije bij beeije".

Hormai Ie scema raffanata vita,
nol credi, e con vostri occhi
to vedete.

Mijn leven verzwakt nu,
u gelooft het niet
en u ziet het met uw ogen.
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10 grido e nol sentete,
'Acqua mndonn' al foco,
chlo mi sento morire, a poco a poco".

Ik roep en u luistert niet:
Water, mevrouw, doe water op het vuur;
want ik sterf beetje bij beeije".

Di chiedervi mercé son quasi roco,
sol de la pena mia prendete gioco,
pur grido in ogni loco,
'Acqua madonn' al foco,
ch'io mi sento morire, a poco a poco".

Ik bid u om medelijden, ik ben al bijna hees,
maar u lacht met mij.
Maar ik roep en u luistert niet:
"Water; mevrouw, doe water op het vuur,
want ik sterf beeije bij beeije".

Ave Maria
Ave Maria,
gratia pleno
dominus tecum
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui Jesus.
Sancta Maria mater Dei,
ora pro nobis
none et in hora mortis nostrae.
Amen.

Wees gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met u,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

La pastorella si leva per tempo
AGNOLO POLIZIANO
La pastorella si leva per tempo
menando le caprette a poseer fuora:
di foor in fuora la trad itora
co' suoi begli occhi la m'innamora...
e fa di mezzanotte apparir giorno.

Het herderirmeije staat 's morgens vroeg op
om de geiijes buiten te weiden,
de verleidelijke,
want door haar mooie ogen word ik verliefd op hanr.
Ze doet op middernacht de dag verschijnen.

Poi se ne giva a spasso a Ia fontana
calpestando le erbette, o tenerelle.
0 tenerelle, galanti e belle,
sermollin fresco, fresche mortelle;
e ii grembo ha pieno di rose e di viole.

En dan wandelt ze naar de fontein
terwijl ze door het zachte gras stapt.
0 zachte gras, bekoorlijk en mooi,
verse tijm en verse mirte;
en haar schoot zit boordevol rozen en vioolijes.

E qualche volta canta una canzone
che tutto ii gregge ballet
e gli agnelletti;
e gli agnelletti fanno scambietti,
cosi le capre come i capretti...
e tutti fanno a gara col lor danzare.

En af en toe zingt ze een liedje
zodat de hele kudde danst
en ook de lammetjes,
de lammetjes maken sprongetjes
zoals ook de geiten en hun kleintjes.
En iedereen wedijvert om met hen te dansen.

Qualche altra volta
in sur un grande prato
la tesse ghirlandette o di bei fiori;
di bei fi.ori, di bei colon,
cosi le ninfe come i pastori...

En soms, op een andere keer;
in een grote wei
maakt ze bloemenkransen van mooie bloemen,
van mooie bloemen met wonderlijke kleuren.
De nimfen zowel als de herders,
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e tutti imparan dalla pastorella.

allemaal leren ze van het herderinneije.

Poi Ia sera ritorna alla sua stanza
con la vincastra in man,
discinta e scalza;
discinta e scalza ride e saltella
per ogni balza leggiadra e bella...
cosi la pastorella passa ii suo tempo.

En dan, 's avonds keert ze terug naar haar kamer;
met haar herdersstokje in de hand,
schaars gekleed en blootvoets;
schaars gekleed en blootvoets
lacht ze en huppelt ze rond in luchtige en mooie
franjes... Zo brengt het herderinneije haar tijd door:

Turlurá
Turlurá la capra è moza,
tu me pass no de bebé,
pe• fa' quest Domedè,
che de mi not curi goza.

Turlurá, ik begrijp er niets meer van,
jij mag me niet laten doorgaan voor onnozelaar,
dat kan alleen God maar doen,
die mij niet meer nodig heeft.

M'avres pensat che un asnel,
sfus voltat ai me pregheri,
et artchora i bis e i feri,
ma tu & orechi dun mastrel!

Ik had gedacht dat zelfs een ezel
naar mijn smeekbeden zou geluisterd hebben
en ook de slangen en de wilde dieren.
Maar jij hebt de oren van een trechter.

Tho amada za tant agn,
e servida fidelmet,
ma comprendi chlaramet,
ch'o spis el tep e rot i pagn.

Gedurende zovele jaren heb ik je bemind
en heb ikje trouw op je wenken bediend.
Maar ik begrijp nu maar al te goed dat ik mijn
tijd heb vergooid en mijn broek eraan heb versleten.

Snot fasti cont di fat me,
che nol disivi al prim trat,
crit perzô che sta u' mat,
e so' pur, ché so el ma fè.

Je hebt je altijd met mij bemoeid,
ook al gafje het nooit toe;
en daarom geloofje dat ik de gek ben...
Geloof het maar, ik volg mijn lot.
Vertaling: ICTL & Walter Geerts
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CONCERT 11

The Orlando Consort
The Orlando Consort werd in 1988 opgericht in de schoot van het
Early Music Centre of Great Britain en maakt sindsdien naam en faam als één
van de meest ervaren en grensverleggende uitvoerders van het middeleeuwse
repertoire. De vier zangers van het Orlando Consort werden niet alleen geselecteerd voor hun kwaliteiten als solist, maar evenzeer omwille van hun expertise
inzake oude muziek. Hun gedegen kennis en inzicht verwierven ze door veelvuldig samen te werken met ensembles als The Tallis Scholars en het Gabrieli
Consort. Daarnaast bestuderen ze samen met vooraanstaande academici
muziek die nog nooit eerder voor een hedendaags publiek gebracht werd. Op
deze manier vestigde het ensemble een nieuwe uitvoeringsstandaard, in het bijzonder wat de intonatie en de uitspraak betreft van dit fascinerende repertoire.
Voor hun baanbrekend werk op het vlak van de bijzondere technieken van de
12de-eeuwse Aquitaanse polyfonie ontving het kwartet in 1996 de Noah
Greenberg Award van de American Musicological Society. Sinds kort laat The
Orlando Consort zich ook opmerken met aparte programma's hedendaagse
muziek en jazz.
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De groep maakte al heel wat cd-opnamen voor labels als Saydisc,
Metronome en Archiv van Deutsche Grammophon. The Mystery of Notre Dame.
met muziek van Perotinus en tijdgenoten, werd in Nederland genomineerd voor
een Edison-prijs. Loyset Compère, 1445-1518, Popes and Antipopes,
Passiontikle, Missa De plus en plus en 'The Saracen and the Dove werden genomineerd voor de Gramophone Awards. De cd's met The Works of John Dunstaple
en The Cali of the Phoenix ontvingen respectievelijk in 1996 en in 2003 een
Gramophone Award in de categorie oude muziek. Food, Wine and Song, de eerste cd die werd uitgebracht door Harmonia Mundi USA, en de meest recente
uitgave, The Toledo Summit, oogstten wereldwijd schitterende perskritieken.
The Orlando Consort was al vaak te horen op tournees van de
Britse en Nederlandse oudemuzieknetwerken. Daarenboven stonden ze meerdere malen op de podia van de Londense Purcell Room en Wigmore Hall. Het
ensemble nam ook deel aan een indrukwekkende reeks Spaanse, Duitse,
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The Orlando Consort
copyright Richard Haughton (HMUSA)

Oostenrijkse, Tsjechische, Franse, Poolse, Griekse, Russische, Italiaanse en Zweedse festivals en
ook hier te lande trad het op tijdens de festivals van Alden Biesen, Antwerpen en Brugge.
Daarnaast was de groep natuurlijk ook te gast op festivals in het thuisland. Groot-Brittannië:
het Londense Spitalfields Festival, de podia van Bury St. Edmunds, Aldeburgh, St. David's,
Stour, Deal, Brinkburn, Hexham, Cheltenham en Chester, de Manchester Early Music Series,
het St. Magnus Festival in Orkney en de oudemuziekfestivals van Beverley en York. Aan de Notre
Dame-universiteit in het Amerikaanse Indiana bracht het ensemble in november 1992 een concert in het kader van het Antoine Busnois-herdenkingsjaar. In 1993 en 2000 traden de vier zangers op tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten van de American Musicological Society in Montreal
en Toronto. In juni 1997 gaven ze twee concerten tijdens het Boston Early Music Festival.
Tijdens het academiejaar 1993-94 waren de vier zangers 'artists in residence'
aan de Queen's University van Belfast en momenteel bekleden ze een gelijkaardige functie aan
de universiteit van Southampton. In 1997 maakte de groep haar debuut op de BBC Proms
waarnaar ze terugkeerde in 2001. The Orlando Consort was te gast op het Edinburgh
International Festival in 1998. Het ensemble maakt geregeld tournees doorheen de Verenigde
Staten en Japan en reisde met een programma van zes concerten ook doorheen Peru, Bolivia
en Columbia. In april 2000 vertolkte het kwartet het openingsconcert van het National Centre
for Early Music in York.
De leden van The Orlando Consort beperken zich geenszins tot het conventionele repertoire van de oude muziek. Ze treden ook regelmatig op met arnateurkoren, werkten
samen met de acteurs Robert Hardy en Prunella Scales en raakten verslingerd aan middeleeuws eten. Ze treden ook geregeld op met het briljante Nederlandse Calefax Reed Quintet en
met het jazzkwartet Perfect Hou seplants. Volgend seizoen stelt concerten in de Verenigde
Staten, België, Nederland, Estland, Spanje, Portugal en Italië in het vooruitzicht.
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PROGRAMMA
Padua

Venetië

Johannes Ciconia (ca. 1370-1412)
Doctorum principem / Melodia suavissima / Vir
mitis
uit Bologna, Civico Museo Bibliografico
Musicale, MS O 15
Per quella strada
uit: Peru gia, Biblioteca Comunale Augusta,
MS 3065
& Lucca, Archivio di Stato, MS 184 (Codex
Mancini)

Johannes Ciconia
Venecie, mundi splendor / Michael, qui stena
domus
uit: Bologna, Civico Musea Bibliografico
Musicale, MS 0 15
Anoniem
Ave corpus sanctum gloriosi Stefani
uit Ven ezia, Biblioteca e Istituto della Fondazione
Giorgio Cini, MS

Bartolino da Padova (ca. 1365-1405)
Imperia' sedendo
uit: Paris, Bibliothèque Nationale,
MS fonds italien 568

Guillaume Dufay (ca. 1400-1474)
Quel fronte signorille in paradiso
uit Oxford, Bodleian Library, MS Cod. Canonici
Misc. 213

Anoniem
0 Maria, virgo davitica / 0 Maria, mans stella
uit: Padova, Biblioteca Universitaria, MS 1106

Bartolomeo Brollo (fl. ca . 1420-1435)
0 celestial lume
uit Oxford, Bodleian Library, MS Cod. Canonici
Misc. 213

Bartolino da Padova
La douce cere
uit Paris, Bibliothèque Nationale,
MS fonds italien 568
Johannes Ciconia
Con lagreme
uit: Paris, Bibliothèque Nationale,
MS fonds italien 568
& Lucca, Archivio di Stato,
MS 184 (Codex Mancini)
0 Padua, sidus preclarum
uit Bologna, Civico Museo Bibliografico
Musicale, MS 0 15

Anoniem
Marce, Marcum imitaris
uit Grottaferrata, Badia Greca, MS 197 & I-MFA
Johannes Ciconia
Petrum Marcello Venetum / 0 Petre, antistes
uit Bologna, Civico Museo Bibliografico
Musicale, MS 0 15
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Padua en Venetië
Het politieke leven in Noord-Italië eind 14de, begin 15de eeuw werd gekenmerkt
door bittere en gewelddadige twisten tussen aanpalende dynastieën. Vele jaren lang was
Padua verwikkeld in een bijna onafgebroken conflict met zijn buurman Pavia. Hertog
Giangaleazzo Visconti, de machtigste van de Visconti-heren van Milaan en Pavia, versloeg de
Carrara-heer van Padua, Francesco de Oude, in 1388 en nam hem gevangen. Twee jaar later
slaagde Francesco 1111 Novello' erin de controle over het land van zijn vader te heroveren, maar
Giangaleazzo bedreigde Padua opnieuw, tot hij stierf in 1402. In 1405 werd Padua ingelijfd bij
Venetië.
Gezien al dit tumult is het opmerkelijk dat de muziek in deze periode bloeien
kon. Het programma van vandaag presenteert een selectie van muziek die met beide hoven te
maken heeft en bevat enkele staatsmotetten waarin de respectievelijke leiders openlijk en
nadrukkelijk bejubeld worden. In andere werken formuleren de teksten een eerder subtiel eerbetoon, aangezien het gebruik van symbolen en heraldische tekens het verband al te duidelijk
zou hebben gemaakt voor het ingewijde publiek van die tijd.
De meest toonaangevende componist op dat ogenblik was Johannes Ciconia.
Deze figuur arriveerde omstreeks 1400 in Padua onder de bescherming van Francesco
Zabarella, de grote geleerde van canoniek recht en lieveling van de Carrara's. Van 1402 tot aan
zijn dood in 1412 was Ciconia er aan de kathedraal verbonden als cantor. Doctorum principem,
een van de twee motetten die hij aan Zabarella opdroeg, looft "de prins onder de geleerden".
Het stuk bestaat uit drie delen, elk met een andere maataanduiding. 0 Padua, sidus prectarum verheerlijkt de stad, met de nadruk op de klassieke oorsprong ervan. Ciconia verwerkte
zelfs zijn eigen naam in de laatste strofe. Het anonieme motet 0 Maria, virgo davitica stamt ook
uit het Padovaanse repertoire uit die periode, maar er zitten geen heraldische verwijzingen in
en het lied is gewoon opgedragen aan de Heilige Maagd.
Ciconia's lamento Con lagreme bandone wordt beschouwd als een eerder persoonlijk klaaglied over de dood van de laatste Carrara-heerser, Francesco il Novello, die in
1406 omkwam tijdens de verovering van Padua door Venetië. De twee liederen van Bartolino
da Padova stammen uit een vroegere en meer gelukkige periode van de Carrara-heerschappij.
Imperial sedendo vermeldt de belangrijkste emblemen van Carrara die ook gebruikt werden op
de Carrara-munten tot in 1401: een rode strijdwagen met vier wielen en een Saraceen met
gouden vleugels. In het jaar 1401 reisde de pas verkozen keizer Robrecht van Beieren naar
Italië om in Rome gekroond te worden. Onderweg trachtte hij de uitbreiding van Pavia tegen
te houden. Francesco il Novello werd voor zijn hulp in deze veldtocht beloond met de titel 'keizerlijk generaal' hetgeen zijn weerslag vond in de tekst. Ciconia's Per guella strada verwijst
mogelijk naar dezelfde gebeurtenis. La douce cere heeft het over een leeuw, nog een ander
Carrara-symbool.
De veranderende politieke situatie wordt weerspiegeld in Ciconia's motet
Venecie, mundi splendor uit januari 1406. Dit lied is waarschijnlijk bedoeld als een hommage
van Padua aan de doge van Venetië, Michele Steno. Op het einde van de tekst van de bovenstem schreef Ciconia "U bezingt met vrome stem, u en uw ereplaats in onze wereld, Johannes
Ciconia". En om er zich van te vergewissen dat de luisteraar de boodschap zeker niet zou missen, herhaalde hij ze als een solo in de onderstem tijdens het slotmelisme op "Amen".
p. 210

!i

Ave corpus sanctum gloriosi Stefani ontstond bijna een eeuw eerder, tussen
1329 en 1339, tijdens de regering van doge Francesco Dandolo, naar wie de tekst verwijst. De
tekst verheerlijkt de overbrenging van het lichaam van de heilige Stefanus naar Venetië. De
compositie bleef bewaard in een handschrift in het klooster van S. Giorgio Maggiore.
Ondanks het feit dat Guillaume Dufay vele jaren in Italië woonde en werkte,
componeerde hij weinig op Italiaanse teksten, een gevolg van de overheersende voorkeur - die
overigens meer dan een eeuw zou duren - voor muziek en muzikanten uit Noord-Europa. De
tekst van Quel fronte signonlle is dubbelzinnig en kan zowel naar de Maagd Maria als naar de
liefde voor een vrouw verwijzen. Het lied verdient een plaats in dit programma aangezien het
opgenomen is in het belangrijke Oxford Canonici-manuscript dat samengesteld werd in Venetië
of in de Veneto-streek tijdens de jaren 1430. Het rondeau in Franse stijl 0 celestial /urne van
Bartolomeo Brollo, over wie niets geweten is behalve dat hij in Venetië geboren werd, is afkomstig uit hetzelfde manuscript.
Marce, Marcum imitaris is eveneens een 14de-eeuws motet. Het lijkt op de werken van Jacopo da Bologna en betoont eer aan doge Marco Cornaro die regeerde van 1365 tot
1368. Van het stuk werden slechts enkele fragmenten overgeleverd, die gereconstrueerd werden door Kurt von Fischer en Franco Alberto Gallo.
Tot besluit brengt Petrum Marcello Veneturm / 0 Petre, antistes hulde aan de
aanstelling in 1409 van de Venetiaan Pietro Marcello tot bischop van Padua. De tekst spoort
de Padovanen aan tot gejubel en vreugdekreten: "Jubel, stad van Eugenea, bij de komst van
zulk een prelaat. Jubel, klap in de handen en zing, laat de stemmen hemelhoog weerklinken.
Klap in de handen, koor van Padua, zing lofzangen voor de hoogste god, laat de vreugdestemmen tot de hemel reiken, want hij die komt is de ware herder". Nochtans, na decennia van
onrust en veroveringen, valt het te betwijfelen of de inwoners van Padua zoveel enthousiasme
konden opbrengen als hier van hen verwacht werd.
Margaret Bent & Angus Smith
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Doctorum principem
Doctorum principem
super ethera
revocartt virtutum
digna merita.
Ergo vive voci detur opera,
promat mentis fervor intus concita.

Prins onder de geleerden,
u verlenen de rechtmatige verdiensten
van uw deugden een plaats boven de wolken.
Daarom wordt er een beroep gedaan op onze stem,
de ijver van ons gemoed iaat zich horen.
uit wat in de harten schuilt.

0 Francisce Zabarelle, gloria,
doctor, honos et lumen Patavorum,
vive felix de tanta Victoria:
per te virescit fama Patavorum.

0 Franciscus Zabarellus, roem,
o doctor, eer en licht van de mensen van Padua,
leef gelukkig om zulk een zegepraal.
Voor u schittert de faam van uw ooms.

0 Francisce Zabarelle, pabula
parasti pastoribus armentorum,
quibus pascant oves: grata secula
te pro munere revocant laborum.

0, Franciscus Z,abarellus, het voedsel
hebt gij bereid voor de herders van de kudden:
daarmee voeden zij de schapen: vol dankbaarheid
vorderen de eeuwen u op als beloning voor uw werk.

Melodia suavissima cantemus,
tangarit voces mellillue sidera,
concorditer earmen lira sonemus,
resonet per chores pulsa cithara.

Laten we de heerlijkste liederen aanheffen,
mogen onze zoetgevooisde stemmen tot de sterren
reiken, onze zang weze in eenklank met de lier
en de citer weergalme tussen de koren.

0 Francisce Zabarelle, protector
imo verus pater rei publice,
illos ad se vocat rerum conditor,
qui fortune miserentur lubrice.

0, Franciscus Zabarellus, beschermer,
ja, waarachtige vader van ons land,
de schepper roept tot zich
al wie ten onrechte door het noodlot lijdt.

0 Francisce Zabarelle, causas
specularis omnium creatorum
tuas posteni resonabunt musas
per omnia secula seculorum.

0, Franciscus ZabareUus, gij speurt
de oorzaken na van alles wat bestaat,
latere generaties zullen uw liederen laten
weergalmen door alle eeuwen der eeuwen.

Per quella strada
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Per quella strada lactea del cielo,
da belle stelle ov'è seren fermato,
vedeva un carro andar tutto abrasato,

Langsheen die meUcwitte hemelweg
waarin schitterende sterren stonden,
zag ik een afgesleten wagen voortschrijden,

coperto a drappi rossi de fin oro,
tendea el timon verso anzoli cantartdo,
el carro triumpha/ vien su montando.

die bedekt was met rode lakens in fijn goud.
De wagenmenner stuurde de triomfwagen
al zingend de hoogte in.

De verdi lauri corone menava,
che d'alegrezza el mondo verdezzava.

Hij leidde met groene lauwerkransen,
die de wereld in vreugde groen kleurden.

Imperia I sedendo
Imperial sedendo fra piû stelle
dal ciel disces'
un carro d'onor degno
sott'un signor d'og'altro piCt benigno.

Keizerlijk gezeten temidden van meer sterren
dan er aan de hemel staan,
daalde van een eerbiedwaardig rijtuig
een heer af die weldadiger was dan elk ander.

Le rote sue guidavan Quattro donne,
iusticia e temperangia e fortega,
et an' prudence
tra cotant 'altega.

De wielen van dit rijtuig vervoerden vier dames,
Gerechtigheid, Gematigdheid en Moed,
en ook nog Behoedzaamheid,
temidden van al dat edelmoedige.

Nel meg'un saracin
con Vale d'oro
tenea 'I fabricator
de suo tesoro.

In het midden bevond zich een Saraceen
met gouden vleugels
die beschouwd werd
als de creator van deze schat.

0 Maria, virgo davitica / 0 Maria,
mans stella
0 Maria, virgo davitica,
virginumflos, vite spes unica,
via venie, Lux gratie,
Mater clementie,
sola iubes in arce celica,
obediunt tibi militie,
sola sedes in trono glorie,
gratia plena fulgens deica.
Stelle stupent de tua specie,
sol, luna de tua potentia,
que luminaria in meridie
facie vincis omnia.
Prece pia mitiga ftlium,
miro modo cuius es filia.
Ne inducarrtur ad supplicium,
pati tormenta infernalia,
sed eterna des vite premia.

0 Maria, davidsdochter,
bloem der mangclen, unieke hoop op leven,
weg naar vergffenis, licht van gratie,
Moeder van erbarmen,
gij alleen voert de scepter in de hemelburcht,
u gehoorzamen de legerscharen,
gij alleen zetelt op de troon der glorie,
in goddelijke schittering vol van gratie.
De sterren verduisteren in uw glans,
zon en maan in uw heerschappij,
gij die op het middaguur
met de stralen van uw gelaat alles overwint.
Vermurw uw zoon door uw vrome tussenkomst,
gij die op wondere wijze (ook) zijn dochter zijt,
dat we niet te gronde gaan,
de kwellingen van de hel niet moeten dulden,
mianr schenk ons de beloning van eeuwig leven.

0 Maria, muis stella,
plena gratie,
Mater simul et puella,
vas mundicie,
templum nostri redemptoris,
sol iusticie,
porta celi, spes reorum,
tronus glorie,
sublevatrix miserorum,
vena venie,
audi servos nos rogantes,
Mater gratie,

0 Maria, ster der zee,
vol van gratie,
Moeder en dochter tevens.
vans van schoonheid,
tempel van onze verlossen
zon van gerechtigheid,
poort des hemels, hoop der zondanrs,
troon van glorie,
toevlucht der sukkelaars,
ader van erbarmen,
aanhoor de bede van uw dienaars,
Moeder van genade:
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ut peccata sint ablata
per te hodie,
ne nos necat torren,s ather,
queso redemptoris mater.

dat de zonden worden uitgewist
door uw toedoen reeds nu,
dot de zwarte vloed ons niet verzwelgt
smeek ik, moeder van de verlosser.

La douce cere
La douce cere dun fier animal
se poyt intendre por signifians
grartt ardimant et umile semblans.

Het zachte aanschijn van een vervaarlijk dier
is de symbolische verwoording
van grote moed en nederig uiterlijk.

Le vis human, lo buste dun lion
intresigiés d'un brief allegier
que dit iialmant sans doctier.

Het menselijk gelaat op 't lijf van een leeuw
als tekens van een nakende vreugde
die trouw een spreuk wil verkondigen.

Et an sul col port un escut tut blans
que d'engonbrier ilfect tut garans.

En op zijn nek draagt hij een hagelwit schild
dat hem tegen alle ongemakken beschut.

Con lagreme
Con logreme bagnandome el viso
el mio segnor lassay,
ond'io me struggo in guay
quartdo io me penso esser da luy diviso.

Terwijl hij mijn gelaat met tranen besprenkelde
heeft mijn heer me verlaten
en nu word ik verscheurd door verdriet
wanneer ik bedenk dat ik van hem gescheiden ben.

Ay me, dolente, ay dura dispartita
che may non fay ritorno in questo mondo.

Wee mij, ongelukkige, oh wat een harde scheiding,
jij die nooit meer naar deze aarde zal terugkeren.

Ay, cruda morte, ay, despietata vita,
come partesti dal mto amor iocundo?

Oh, wrede dood, oh genadeloos leven
hoe kon je mijn gelukkige liefde verlaten?

Ay, ingorda malvasa senza fondo;
fuor d'ogni temperanza
sgroppa omay toa ballanza.
Poy che m'ay tolto ogni mio gioco e riso.

Ach, vraatzuchtige dood. kwaadaardige zonder eind,
zonder enige beheersing
is jouw zin voor evenwicht op hol geslagen:
je hebt mij immers mijn spel en lach ontnomen.

0 Padua, sidus preclarum
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0 Padua. sidus preclarum,
bocce nissa fulgido
virtutum regula morum
serto refulgens florido!

0 Padua, schitterende ster
van onverdroten luister,
regel van deugd en goede zeden,
glanzend in helle bloementooi.

Te laudat iuris sanctio,
philosophie veritas,
et artistarum concio,
poematum sublimitas.

U prijst het werk van de juristen,
de waarheid van de filosofie,
de vergadering van de kunstenaars,
de verhevenheid van de poëzie.

Tu Antenoris generis
regis sumpsisti exordium,

Gij leidt uw herkomst af
van koning Anthenor;

quo proles tua muneris
genus habet egregium.

door hem verkreeg uw kroost
een onderpand van hoge waarde.

Frugum, opum fecunditas,
telluris orta spacio
tibi servit jocunditas,
fertilitas ocio.

De aarde brengt vruchten en rijkdom voort,
er is ruimte in overvloed.
Alles wat aantrekkelijk en vruchtbaar is
staat jou ten dienste.

Te plana, montes, j/umina,
te castra rura florida
decorant templi culmina,
edes, et pontes balnea.

Vlakten, bergen, stromen,
steden, schitterende dorpen,
dit alles siert u, de torens van de kerken,
huizen en bruggen, zwembaden.

Tue laudis preconia
per orbem fama memorat,
que Johannes Ciconia
canore fido resonat.

De faam verspreidt uw lof
over heel de aarde,
daarvan is Johannes Ciconia
de trouwe vertolker

Venecie, mundi splendor
Venecie, mundi splenclor.
Italie cum sis decor,
in te vigit omnis livor
regulis mundicie.

Venetië, schittering van de wereld,
omdat gij de luister van Italië zijt,
wekt gij afgunst op
door uw beleid van voortreffelijkheid.

Gaude, mater mans, salus,
qua purgatur quisque malus.
Terre ponti tu es palus,
miserorum batula.

Verheug u, moeder van de zee, heil
dat elke boze zuivert,
land en zee, gij zijt de reddingboei,
de steunbalk van de rampzaligen.

Gaude late, virgo digna,
principatus portas signa
tibi soli sunt condigna
ducalis dominii.

Verheug u wijd en zijd, waardige bruid,
enkel bij u passen
stadsbestuur, haven, de vaandels
van een vorstelijke heerschappij.

Gaude, victrix exterorum,
nam potestas Venetorum
nulli cedit perversorum,
domarts terram, Maria,

Verheug u, gij hebt uw buitenlandse
tegenstanders overwonnen, want de macht
van Venetië wijkt voor geen schurken.
Maria, gij beheerst de aarde,

nam tu vincis manus fortis,
pacem reddis tuis portis,
et disrumpis fauces mortis,
tuorum fidelium.

want gij overwint de legerscharen,
gij schenkt vrede aan onze havens,
en van uw trouwe gelovigen
doorbreekt gij de kluisters van de dood.

Pro te canit voce pia
tui statum in hoc via
hec conservet et Maria
Johannes Ciconia.

U bezingt met vrome stem,
u en uw ereplaats in onze wereld,
Johannes Ciconia.
Moge Maria hem steeds beschermen.

Amen.

Amen.
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Michael, qui Stena domus
tu ducatus portas onus,
honor tibi, quia bonus
vitarn duces celibem.

Michaël, gij Stena's huis,
gij draagt de last van het hertogdom,
eer aan u, want vol rechtschapenheid
leidt gij een heilig leven.

Phebo compar, princeps alme,
tibi mundus promit "salve".
Spargis tuis fructum palme,
victor semper nobilis.

Aan Apollo gelijk, weldadige
vorst, wenst de wereld u "heil".
Aan de uwen schenkt gij de vruchten van
de zegepalm, nobele overwinnaar steeds.

Clemens, justus approbaris,
decus morum appellaris,
tu defensor estimaris
fidei catholice.

Men noemt u mild en rechtvaardig,
uw naam is 'sieraad van zeden'.
Men acht u hoog als verdediger
van het katholiek geloof

Bonis pandis munus dignum,
malis fundis pene signum
leges sis ns ad condignum
gladio justitie.

Aan rechtschapenen schenkt gij een passende
beloning, maar bozen ontlopen hun straf niet;
uw wetten zijn aangepast
aan het zwaard van de gerechtigheid.

Sagax, prudens, mitis pater
lex divina, cum sis mater
mentis virtus tibi frater,
zelator reipublice.

Schrandere, wijze, milde vader
goddelijke wet; omdat gij de moeder zijt
van ons gemoed, is deugd uw broeder;
de ijver voor de natie.

Sedem precor tibi dari,
Deo celi famulari,
ejus throno copulari
per eterna secula.

Ik bid dat u mag geschonken worden
een plaats tussen Gods dienaars in de hemel,
dat gij aan zijn troon moogt verbonden blijven
in alle eeuwigheid.

Amen.

Amen.

Ave corpus sanctum glor-iosi Stefani
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Ave corpus sanctum
gloriosi Stefani proto martiris.

Gegroet, heilig lichaam
van de roemrijke Stephanus, eerste martelaar

Exaudi, protomartir, melodiarn
alta voce canencium devote,
nostramque precem intuere piam,
virtutes cuius undique
sunt note per mundi girum.

Aanhoor eerste martelaar het lied
van hen die vol godsvrucht met luide stem zingen,
zie neer op ons vroom smeekgebed,
gij wiens invloed
over heel de wereld is bekend.

Adesto sancte, mitis tu protector
Francisci Ducis mine Veneciarum;
hunc tu sanasti, huius sistis rector
huic apparuisti; hoc est clarum,
magnum mirum.

Sta ons bij, heilige, milde beschermer
van Franciscus, nu doge van de Venetianen,
u dankt hij zijn heil, gij zijt zijn raadsman,
hem zijt gij verschenen, dit staat vast,
groot wonder.

Adolescens protomartir Domini

Jongeling, eerste martelaar van de Heer

requiescens in Sancto Georgio,
audi nos psallentes tuo nomini
qui sumus in hoc mundi naufragio.

begraven in San Giorgio,
aanhoor ons die zingend uw naam aanroepen,
gevangen in deze wereldramp.

Rogamus dulciter
salva nostrum abbatem
eius actus dirige, hunc guberna;

Wij smeken met zachte aandrang
zorg tevens voor onze abt,
richt zijn daden, wees zijn leidsman.

0 corona martirum, ducem nostrum
dirige et nostram civitatem.

0 kroon der martelaren,
richt de schreden van onze doge en onze stad.

Precamur te, gloriose levita,
guberna hunc, nos et civitatem.
Esto tu nobis dwc, via et vita,
roga pro nobis Dei pietatem.

Wij smeken u, roemrijke leviet,
wees leidsman van hem, van ons en van onze stad.
Wees onze aanvoerden onze weg en ons heil,
smeek Gods bijstand voor ons af.

Et pie insta. Tu Venetorum
civis porro exstas;
tui sunt ipsi, ergo ipsos ama;
sanguinis nomen prothofusi gestas,
ob hoc in celis es,
tibi nos clama, Pater, nec dista.

En sta ons bij. Gij staat vooraan
als burger van de Venetiarten,
zij zijn de uwen, schenk hun uw liefde;
gij draagt de titel van het eerste gestorte bloed,
daarom verbltift gij in de hemel,
roep ons tot u, Vader, sta ons bij.

Devotus tuus is existit quidem,
defende ipsum a morte eterna,
orat te iugiter
presta ei in hoc mundo vilt
Deo vitam gerere placibilem,
congrega ipsum tuo in ovili,
deitatem ut cernat lauclabilem
cum sanctis pariter.

Geheel u toegewijd staat hij hier:
ontruk hem aan de eeuwige dood,
hij houdt niet op tot u te bidden,
vergun hem in deze armzalige wereld
te leiden een godgewillig leven,
breng hem binnen in uw kudde,
dat hij samen met de heiligen
Gods glorie mag aanschouwen.

Quel fronte signorille in paradiso
Quel fronte signorille in paradiso
scorge ranima mia,
mentre che in suo batia
stretto mi tiene mirando i/ suo bel viso.

Mijn ziel aanschouwt
dat edele gelaat in het paradijs,
terwijl ik de weldaad in haar
bevallige aangezicht aan het bewonderen ben.

I ochi trapassa tutti dei altri el viso
con si dolce armonia,
che i cor nostri s'en via
plan pian in suso vanno in paradiso.

Haar ogen en haar gezicht overtreffen alle anderen
met zulk een zoete harmonie
dat onze harten zachtjes
naar het paradijs opstijgen.

0 celestial lume
0 celestial lume agli ochi mei,
e membra in chui rolma mia stassy.
E a me lasiato è rimenbrar de ley,

0 hemels licht aan mijn ogen
en ledematen waaraan mijn ziel verknocht is.
Mij rest alleen nog maar de herinnering aan
haar. p. 217

gaand° may fia che rivegia quey
ochy per chuy tanti gemat ô sparssy?

Wanneer toch zal ik die ogen terugzien
waarvoor ik al zovele zuchten heb geslaakt?

Marce, Marcum imitaris
Marce. Marcum imitaris
probitatis radio,
nec ab ipso disgregaris
equitatis madio.
Miles dignus approbaris
virtutum efficacia.
Princeps iustus sublimaris
karismatum gratia.
Tu ducatus generosi
mundi periferiam
circumducis virtuosi
ad prolem Corneriam.
Tu michi benignitatis
manum porrexisti.
Tu. Venetie dignitatis
gradum addidisti.
Sic celestis claritatis,
cui te commisisti.
Deus augeat largitatts
liliumque majestatis,
quod pie meruisti.
Amen.

Marcus, volg Marcus na
met het richtsnoer van de deugd,
wijk niet van hem af,
hij is borg van degelijkheid.
Gij toont u waardig soldaat
door de krachtdadigheid van uw moed,
gij verheft u als rechtvaardig gezagsdrager
door de charme van uw deugden.
Gij brengt in heel de wereld
een heilzaam leiderschap
tot stand
voor het nageslacht van Cornerius.
Gij hebt mij aangereikt
uw hand van welwillendheid,
gij hebt aan Venetië
de rang van waardigheid verschaft.
Aldus moge God
aan wie gij u hebt toevertrouwd,
u verlenen de lelie
van mildheid en waardigheid
die gij door uw vroomheid hebt verdiend.
Amen.

Petrum Marcella Venetum / 0 Petre,
antistes
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Petrum ~cello Venetum,
Romano cretum sanguine,
pastorem nostrum curie
laudemus bene meritum.

Laten wij Petrus Martelt() Venetus,
gesproten uit Romeins bloed,
onze verdienstelijke herder,
huldigen met een lied.

Exultem urbs Euganee
adventu tanti presulis.
Exultet plausu, jubilis,
voces sonent etheree.

Jubel, stad van Eugenea,
bij de komst van zulk een prelaat.
Jubel, klap in de handen en zing.
laat de stemmen hemelhoog weerklinken.

Stirps leteris Marcellina,
tolt a/umno decorata.
Cajus gradu sublimata,
uh tota te declina.

Verheug u, geslacht van Marcellus,
u siert zulk een dienaar Gods.
Zijn aantreden is een glorie voor u,
buig eerbiedig voor hem neer.

Plauclat Patavinus chorus,
laudes Jovi summo pangant,
voce leta celum tangant,
venit enim pastor verus.

Klap in de handen, koor van Padua,
zing lofzangen voor de hoogste god,
laat de vreugdestemmen tot de hemel reiken,
want hij die komt is de ware herder.

0 Petre, antistes inclite,
vere virtutis speculum,
qiu3 nostrum inter seculum
nos mina recto limite.

0 Petrus, alomgeroemde bisschop,
spiegel van de ware deugd,
wees onze gids op het rechte pad
naar onze eindbestemming.

0 Pater amantissime,
nos oves tuas dirige
et aberrarttes corrige,
judex cunctis justissime.

0 uiterst liefdevolle vader,
leid ons, uw kudde:
wijs ons terecht wanneer wij afdwalen,
gij, rechter, rechtvaardig voor iedereen.

0 cleri primas Padue,
nos tuos rite regula
peccantes coge ferula,
sordida cuncta dilue.

0 primaat van de clerus van Padua,
bestuur ons, uw volk, zoals het hoort,
tuchtig de zondaars met de roede,
was alle ongerechtigheid van ons af.

Sint laudes Regi glorie,
qui te nos te dignos redidit;
qui melon istud
odesto tuo Ciconie.

Lof behoort aan de koning der glorie.
Dankzij hem zijn wij u waardig.
En hem die dit lied heeft gemaakt,
uw Ciconia, verleen hem uw bijstand.
Vertaling Frans: ICTL
Vertaling Italiaans: ICTL & Walter Geerts
Vertaling Latijn: ICTL
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Zie biografie p. 70
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Antonio achara da Teramo (ca. 1350/60-1413)

Un fior gentile
uit: Faenza, Biblioteca Comunale, MS 117 (Codex Faenza)
& Bologna, Civico Musea Bibliografico Musicale, MS l2 15

Gloria 'Micinella'
uit. Bologna, Biblioteca Universitaria, MS 2216

Sumite karissimi
uit Modena, Biblioteca Estense, Alpha M.5.24

Credo 'Scabbioso'
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS 0 15

Sol me trafige 'I cor
Faenza, Biblioteca Comunale, MS 117 (Codex Faenza)

Deus deorum, Pluto
Roseta che non cangi may colore
uit Lucca, Archivio di Stato, MS 184 (Codex Mancini)

Roseta che non cangi may colore
uit Faenza, Biblioteca Comunale, MS 117 (Codex Faenza)

D'amor languire
reconstructie door Michael Scott Cuthbert

De bon parole
uit Strassbourg, Bibliothèque de la ville, MS 122

Je suy navrés tat fort / Gnaff a le guagnele
uit Lucca, Archivio di Stato, MS 184 (Codex Mancini)

Cacciando per gustar / Ay cinci, ay toppi
uit Firenze, Biblioteca Medicia-Laurenziana, MS Palatino 87 (Codex Squarcialupi)

Ciaramella, me dolge
uit Lucca, Archivio di Stato, MS 184 (Codex Mancini)
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Záchara, een illustere onbekende
Antonio Z.áchara da Teramo. Een naam die u waarschijnlijk niet bijzonder vertrouwd in de oren klinkt. Deze Italiaanse componist van rond 1400 was nochtans een belangrijke figuur in de overgang naar de Renaissance. Záchara schreef in een muziekstijl die men
later 'ars subtilior' is gaan noemen, als opvolger van de 'ars nova' met onder andere Guillaume
de Machaut (1300-1377). De ars subtilior kenmerkt zich door een uitzonderlijke ritmische
complexiteit, vooral in versieringen. Italië kende in de 14de eeuw een tegenpool voor de
(Franse) ars nova. De componisten van het trecento verdiepten zich namelijk vooral in de
wereldlijke literatuur van madrigalen, caccia's en balatta's, allemaal vormen die een strakke
structuur kenden. Maar de ars subtilior werd door componisten van zowel Frankrijk als Italië
uitgedragen.
Záchara was een man van zijn tijd. Heel uitgebreid zijn z'n bewaarde biografische gegevens niet, maar toch voldoende om een paar hoogtepunten aan te halen. Zo wordt
hij in een aantal documenten en handschriften geëerd als componist en scribent van verluchte manuscripten. In een pauselijke brief van 1391 staat hij omschreven als een getrouwde leek
uit de diocees van Abruzzo, maar vooral ook als zanger in de Pauselijke Kapel. Een aanzienlijke positie, al leefde hij nog niet in de tijd van de praal en grootsheid van hofkapellen en hun
kapelmeesters. Záchara zou een aantal pausen overleefd hebben, maar in 1412 was hij in
Bologna bij de tegenpaus Johannes XXIII. Verder zijn er enkel nog gegevens die er op wijzen
dat hij een huis bezat in Rome en ook eigenaar was van een groot deel van Teramo.
Tot voor kort was er van de zanger-componist bijzonder weinig geweten.
Musicologen wisten zelfs nauwelijks een biografie samen te stellen. Maar recent zijn een aantal nieuwe bronnen ontdekt. Nu weten we dat Záchara een verbazingwekkende hoeveelheid
muziek heeft geproduceerd. De hoeveelheid bronnen waarin zijn composities voorkomen of
vermeld worden, bewijzen dat de man grote bekendheid genoot. Zo is er muziek van hem te
vinden in het bekende Old Hall-manuscript, dat verder uitsluitend aan Engelse componisten
is gewijd.
Het oeuvre van Záchara bestaat voornamelijk uit misparen en ballata's.
Daarmee was hij een kind van zijn tijd. Tijdens de ars nova en vroege Renaissance werden veel
misparen geschreven, dit wil zeggen dat twee delen uit het mis-ordinarium gecombineerd voorkomen en ook muzikaal materiaal gemeen hebben. Meestal combineerden de componisten een
Gloria met een Credo, maar soms komt ook het duo Sanctus-Agnus Dei voor. Met zijn misparen vormt Záchara een schakel in de evolutie van de laat-middeleeuwse meerstemmige mis
bestaande uit losse delen (zonder thematische eenheid dus), naar de Renaissance-eenheidsmis. Bij hem is er al werkelijk uitwisseling van thematisch materiaal tussen de twee fragmenten. In de Renaissance zou de mis met een cantus firmus (een bestaande, eenstemmige melodie) als 'rode draad' doorheen alle delen, een van de meest gecomponeerde genres worden.
In Záchara's wereldlijke repertoire is er een groot onderscheid tussen werk dat
als 'vroeg' wordt omschreven en de ballata's die in een later handschrift bewaard zijn gebleven. Die laatste werken zijn uitermate geraffineerd, zowel in de tekst (waar zelfs politieke toespelingen terug te vinden zijn) als op muzikaal vlak. Daar laat de componist zien dat de ars
subtilior meer is dan een gemaniëreerde componeertechniek. Hocketus (de hik), imitatie en ritmische complexiteit worden op een alternatieve manier op een hoog niveau gebracht.
p. 223
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In plaats en tijd krijgen we van Antonio Záchara da Teramo het beeld van een
componist die creatief met de materie wist om te gaan. Een aantal tendensen leek hij moeiteloos te kunnen volgen, meer zelfs: hij gaf er een innovatieve meerwaarde aan. Anderzijds liet
hij zich niet voor één stijl vangen en getuigt zijn werk van een bijzondere inventiviteit.
p. 224

Klaas Jaap van der Meijden

De ars nova en ars subtilior in de muzikale kunst van
Antonio Záchara da Teramo
Dit concert is volledig gewijd aan de muzikale kunst van Antonio Záchara van
Teramo, die leefde op het einde van de 14de en in het begin van de 1 5de eeuw en als zanger
aan het hof van de tegenpaus actief was. Het programma omvat profane muziek, namelijk ballate (dansen) voor twee en drie stemmen uit de Codex Mancini uit Lucca, en een caccia (chace)
uit de Codex Squarcialupi uit Firenze. Daarnaast bevat het ook twee voorbeelden van religieuze muziek die aan de pauselijke kapel uitgevoerd werd: een Credo en een Gloria, beide afkomstig uit de codex Q15 uit Bologna. Het gaat hier om de vroegst bewaarde Italiaanse documenten van een parodiemis. Tenslotte worden er ook instrumentale versies gebracht met diminuties (versieringen) op het vocale gedeelte uit de Codex Faertza.
Om precies te zijn kadert dit concert in het eerder in Teramo georganiseerde
congres omtrent 'Antonio Záchara da Teramo en zijn tijd'. Voor meer wetenschappelijke achtergrondinformatie verwijzen we dan ook graag naar de uitvoerige verslagen van de congresleden.
Het programma opent met enkele religieuze polyfone stukken die voortgevloeid
zijn uit Záchara's activiteiten als zanger en componist aan het pauselijk hof. Het zijn deskundig uitgewerkte stukken van een vaak opmerkelijke complexiteit die decennialang een grote
verspreiding kenden, ook buiten Italië. Dit soort van vocaal repertoire werd uitgevoerd door
mannelijke zangers die gespecialiseerd waren in de polyfone zangstijl. Het volledige vocaal
ensemble, bestaande uit solisten die voor het ripieno (wanneer iedereen zingt) door koorzangers bijgestaan werden, kon eventueel worden begeleid door een orgel. Wij gebruiken daarvoor
een portatief orgel. Meestal kwam er ook een groep blazers aan te pas bestaande uit schalmeien, trompetten en trombones. Zij vormden de zogenaamde 'alla cappella'.
Voor de twee- en driestemmige profane muziek werd gekozen voor een meer
gevarieerde en uitgesproken interpretatie. De partijen worden a capella gezongen om op die
manier zo veel mogelijk homogeniteit te verkrijgen in de klank en de vermenging van de harmonieën. Eventueel worden de stemmen versterkt door de bassa cappella', de groep van de
snaarinstrumenten. Die kunnen de melodie en vooral het ritme ondersteunen, omdat het pizzicato het tempo voortstuwt, zonder evenwel de harmonische diepgang van de melodie te overstemmen of te wijzigen. Een andere manier om polyfone muziek te interpreteren is de cantus
(de bovenstem) door een solist te laten uitvoeren en de andere partijen door instrumenten,
opgedeeld in enerzijds die met een legatoklank en anderzijds die met een pizzicatoklank Voor
de uitvoering van de tenorpartij is een instrument nodig met een dragend karakter, zoals de
stem. De contratenor heeft daarentegen meestal een meer instrumentaal karakter en voert
grote melodische intervallen uit. Voor deze partij is de luit dan ook het meest geschikte instrument omdat die dat soort van intervallen gemakkelijk aan kan.
De instrumentale tabulatuur uit de Codex Faenza was oorspronkelijk bestemd
voor een klavierinstrument, zoals een positief orgel of een clavicytherium. Wij kozen echter
voor verschillende instrumenten. Aangezien een volledige orkestratie buiten ons bereik ligt sommige afbeeldingen tonen nochtans grote bezettingen - en de kronieken uit die tijd bezettingen beschrijven van een variabel aantal, gaande van een tot drie instrumenten per partij
(zie bijvoorbeeld de Saporetto van Simone Prodenzani), besloten wij een bezetting per twee te
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hanteren, met een eventuele verdubbeling van de tenorpartij, terwijl de cantus voor solostem
behouden blijft. Deze laatste partij wordt gekenmerkt door prominent aanwezige variaties die
nu eens de melodische wendingen volgen, dan weer liever op de harmonische samenhang van
de polyfonie spelen. De tenorpartij blijft wel steeds onveranderd en vormt op die manier de
solide basis waarop de hele constructie is geënt.
Zoals op afbeeldingen uit die periode te zien is, had de alta cappella ook een
eigen repertoire. Met doedelzak en schalmei interpreteren wij opnieuw een versie van een volkse dans, namelijk Roseta, met daaraan gekoppeld ook enkele variaties uit de Codex Faenza.
Goffredo Degli Esposti
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Sumite karissimi
Sumite karissimi,
capud de REmulo, patres,
caniteque, musici,
idem de CONsule, fratres.
Et de iuMENto ventrem,
de gurgiDA pedem,
de nupTlis vent rem,
capud de Oveque,
pedem de leoNE. milles
cum in omnibus 7nrharias sates.

Latijnse nonsenstekst

Deus deorum, Pluto
Deus deorum, Pluto, or te rengratil
Mille merce, Gebelles demorgon!
Non dia) piu, Barban, Aaron,
poy che so reintegrato et de luy satio.

[parodiërende tekst met alchemistische verwijzingen; vertaling vaak onzeker!
Allerhoogste god, Pluto, dank!
Duizend maal dank, geest van de vulkaan!
Ik zal niet meer zeggen, Barban, Aaron,
want ik ben terug en ben hem zat.

Seret in eternum nostra laudatio
de la vendetta e de tanta iustitia;
or superete l'auro e '1 topazio,
che per nessun commessa c'e pigritia.

Onze lof zal eeuwig duren,
lof voor de wraak en voor zoveel gerechtigheid;
nu kunt u het goud en het topaas overtreffen,
want luiheid past bij geen enkele opdracht.

lo so in gran possession a gran letitia.
servo sera de Cacus Radamanto;
rengratiando ognun tanto, per tanto
presta iusticia
in pocho tempo et spatio.

Ik ben in het bezit van een grote vreugde,
ik word dienaar van de rechter van de hel;
ik dank daarom iedereen
voor zoveel gerechtigheid
in zo'n beperkte tijd en plaats.

Roseta che non canci may colore
Roseta che non canci may colore
amar te voglio sopra ogn'altro ftore.

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

Se altru' me fa languir e sospirar,
tu me resguardi con gran desiclerio.
E se turbar o piangere o tristar,
penando vat per darmi refrigerto.
Non posso legere lo salterio
ch'io a costey che non muta colore.

Als een ander me laat kwijnen en zuchten,
jij kijkt naar me met intens verlangen.
En bij zorgen, smart of droefheid
ben jij altijd in de weer om me te troosten.
Ik kan alleen maar de psalmen lezen
aan diegene die nooit van kleur verandert.

D'amor languire
D'amor languire, suspirare e piangere
la mi la mi la mi
tristar lo spirit°,
sonno fosse o finga;

Van liefde wegkwijnen, zuchten en wenen
la mi la mi la mi
de geest bedroeven,
Iaat het in droom wezen of in verbeelding;
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mi fa mi fa mi fa
ne centocinque e ducento uno e trinta,
sol la sol Ia sol la
se no questo barbier non me vol radere.
Senca ut re ut re ut re.

mi fa mi fa mi fa
honderd vijftig en twee honderdéénendertig,
sol Ia sol la sol la
anders wil deze barbier me niet scheren.
Zonder ut re ut re ut re.

Grattar come rognoso e non ei scabia,
ogne melanconia
in me raduno:
come porco cacciato prende rabia,
per lo tempo seren' ch'è facto bruno.
De trctmontana e iuro mai aver uno:
a di' a di' a di'.
Fortuna, tu non jar simel de crochia
per di' merci merci
che me facci spricar come ranocchia
sutta sutta sutta
quando el gran becho
comenca a spandere.
Tacendo ut re ut re.

Het jeukt en ik krab en ben toch niet schuiftig,
ik verzamel in mij al de zwartgalligheid
die bestaat;
als een vedaagd zwijn dat woest wordt
door het mooie weer dat somber wordt
van de tramontana (...)
a di' a di' a di'.
Fortuna, haal geen streken uit,
per di' merci merci
die me als een kikker laten wegspringen
sutta sutta sutta
wanneer de grote kraan
begint te sproeien.
Zwijgend ut re ut re.

De bon parole
De bon parole tal pronto se fa
che del servir sua voglia non et.

Wie vol is van mooie woorden
heeft vaak geen zin ze op te volgen.

Et tal te ridi in bocca e guarda
in super Diojurando over per la sua fè.
Ch'egli non a over chl non sospir
(e) pregando che sua scusa sapil ginte.

En een ander lacht je inje gezicht uit en kijkt
over je heen naar God terwijl hij bij hem zweert,
ofwel bij zijn geloof
je verzoekend het excuus aan te nemen.

Je suy navrés tant fort
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Je suy navrés tartt fort, o dous amy.
De quoy? de AITNEROLF
et de les dames.
Hay las, chantés. or non ener; ciantés!
Vraiemant mourray per celles, moy amy.

Ik ben bedroefd, zo diep, mijn vriend.
Waarover? over ATTNEROLF (Florentia)
en de jonkvrouwen.
Maar zing dan toch, niet klagen maar zingen!
Door hun schuld ga ik nog dood, vriend.

La nobilt& con tutte le scientie
et l'arte liberal con le ricchezze,
Chaliopè poeta e le fortecce,
tout le stourmant du mondo et gionesse,
biau sir, or que vous plet,
et tout le rtimph.es,
or sus charttés appres grant parlament
de sens, o vray amy.

Maar er is toch de adel en al de wetenschappen,
de vrije kunsten met al hun rijkdommen,
de dichteres en muze Caliope en de geesteskracht,
het bruisen van het prachtige hofleven
en de jeugd, mijn beste man, wat wil u feitelijk,
en al de nimfen ook nog,
kop op en zing, als u even nadenkt,
mijn beste vriend.

Gnaff a le guagnele
(parodiërende tekst; zeer benaderende vertaling]

Gnaff a le guagnele,
et to anch to' togli;
per Ie sant dio, tu si dous amy!

Jaja, de evangelies,
(-3
bij God, mijn waarde vriend.

Humilior tauro,
homines nobilitant scientie,
sept artes saccra,
non seray may ricche.
Non venditur auro
hominesque exaltant prudentie.
dea loquentie, Hercules, Ie fortee.
Ii °Theo e narcisus anch to' togli,
grant sens et maestrie, dous amy.

Eenvoudiger dan de stier,
wetenschap veredelt de mens,
de zeven gewijde kunsten,
ik zal nooit rijk zijn.
Voor goud wordt het niet verkocht.
Voorzichtigheid exalteert de mens,
welsprekendheid de godin, sterkte Hercules,
Orpheus en Narcissus ook,
meesterschap en verstand, mijn vriend.

Cacciando per gustar / Ay cinci, ay
toppi
[vertaling soms bij benadering]

Cacciando per gustar de quel tesoro
per aspri monti e boschi perigliosi,
d'uno boschetto
d'alborselli oro
de fiuri trova' assay operti e chiust.
Tastando et odorando Ii piû belli,
et una voce crida:
"alli gammarielli,
a l'argentarielli,
alle lactalini fieschil
Fiescht, fieschi so' che anche sfrecciano!
A Ie telline fieschi,
tutte gettano la lingua fore!"
"Et so' ,fieschi quessi lactalini?
Damme dut derrate de gammarielli
Et so' fiescht como dice?"
"A la 'nfusaglia dolce!"
"0 tu da l'uoglio, che bal lu petecto?"
"Voyne cinque."
"Alle bone melangole,
una ad dinaro!
Custa set suolli lu centinaro
e buoni duy;
saQco cha fora trista."
"Se ne buè tre per duy denari, tolli."
"TUIL"
"Voil, voil, voil?"
"Voyne dare duy ?"
"Chi vuo' ii caval casi?
AUu caso sardenale,

Op jacht om van die schat te proeven,
over steile bergen en door gevaarlijke bossen,
stootte ik, bij een bosje met boompjes,
op een goudschat aan bloemen,
open en nog in de knop.
Terwijl ik de mooiste betastte en de reuk opsnoof
riep daar plots een stem:
"Verse vis!!
Allerlei soorten!
t•3
Kijk maar hoe vers!
Verse mosselen,
zo vers dat ze hun tong uitsteken!"
"Zijn de lactalini vers?
Geef me twee porties gammarielli.
Ze zijn toch vers, nietwaar?"
(...)
"En olie?"
(...)
"Hier zijn lekkere sinaasappelen,
een stuiver per stuk!"

"Kan het ook drie voor twee stuivers?"

"Wie wil er caciocavallo-kons?
en andere kaas
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allu caso de /a forma,
allu bono latte!"
"No, no, no vo."
"Allu bonu caso fieschor
"Non è fiescho como dice."
"Ed è bono, ed è chiaro."
"E chi Ie vol le bone schiafe?"
"Et chi le vol le bone visciole?"
'Alla recotta fiescha!""Allo bono oglio,
como l'unto, piC che l'ambrar
"A Ie bon cerase!
Et chi Ie vol Ie bone ficora?"
"Et chi Ie vol le bone perseca?"
"Alle castagne remonne, femmener
"Anna chá, ve' chei,
famme bene cie).
E forte: compare.
"Compare, voyme cernere?"

"Wie wil er lekkere kersen?
en verse ricotta-kaas of goede olie,
kijk eens hoe hij kleeft, en een kleur als amber!"
"Hier zijn lekkere krieken!
en wie wil vijgen?"
Wie wil perziken?"
"Er blijven ook nog kastanjes beschikbaar"
"Kom hier Anna,
maak dat hier eens in orde."
En luider: "Kameraad,
witje eens kiezen?"

Chi altro, chi farirta
compra, vende
chi dorme, chi astuta,
e chi accende.

En een ander biedt andere waar aan,
koopt of verkoopt bloem,
daar slaapt er één, een ander
vindt een list uit of maakt een vuurtje.

"Ay cinci, ay toppi, ay betri,
ay ferri, ay rame rottor
'All' acore, alle fuse,
alla merciaria menuda, madonna!"
"Chi ei della rasina?
Chi frexi' e cagane vecchie?"
"Sals sals
salsa verde, mostardar
et dell'ova?"
"Chi della semola?"
"Et so' fieschi quessi?"
"Cy, ci sta, che si' scorticatur
Volgliune sey suolli.
"Anna, va, for, che te scortichir
"Non è, no!"
"Como le day?" "Voyne dare duy"
"Aralgli, a l'agli!
Chi le vo', le bon cipolle?"
"Avante, avante chi se vo' ciarmare!"
"Chi vol secar Ii piettine?"
"Chi vol aconciar piettin.e da capo?"
'Al dent, al dent!
Chi d '1 mal dente ei 'I mal parente,
E chi 'I mal vecino â 'I mal matirtor
"Chi vol conciar caldari,
centrari e capisteri

"Hier vind je metalen schalen, glas
en ander materiaal, oud ijzer en koper!"
"Ik verkoop kleurmiddelen, klossen,
knopen en ander klein naaigerief mevrouw!"
"Wie heeft hars ter beschikking?
en oud touw?"
"Hier vind je sausen,
'groene saus' met kappertjes, mosterd!"
"Wie verkoopt eieren?"
"Wie heeft bloem van meel?"
"Zijn die wel vers hier?"
"Natuur/ijk, let op want ik stroop u!
Ik vraag zes cent."
"Vooruit, Anna, kijk uit dat hij je niet afzet!"
"Zeker niet."
"Geefje ze toch?" "Ik geef twee stuiver."
"Look, look!
Wie wil er prachtige uien?"
"Wie wil zich laten verzorgen?
nagels knippen of lakken?"

(—)
of melk?"
"Neen"
"Kijk eens wat een lekkere verse kans!"
"Hij is niet vers zoals u zegt"
"Jawel, hij is lekker, hij is fris."

"Hier voor de tanden!
Wie een zieke tand heeft, heeft een zieke tante"
"Wie heeft ketels te herstellen,
of eetbakken,

e comparare trepidi e coverchi?"
"Alracito, all'acito, como lo tuosico!"
"Chi vol cernere?"
Si, madonna, si, sallo su!"

wie wil driepikkels of deksels kopen?"
"Hier is azijn te koop, azijn, en ook vergif."
"Wie wil kiezen?"
"Ja mevrouw, zegt u maan"

Ciaramella, me dolee
Ciaramella, me doke, ciaramella.

Ciaramella, mijn lieve vriendin, mijn schalmei.

0 tu che porti Fra MaQante sotto,
polito e bello con la chiercha ra9a.
Poi che '1 martello to dei si gran botto
tosto m'abraeea, strengi e pur me baa.
Che 'n questa terra de me n' è pui bella.

0 jij die daaronder Broeder Knuppel draagt,
glad en mooi met het geschoren kapje
De hamer geeft zo'n fikse klap
omhels me maar snel, hou me stevig vast en kus my.
Op deze aarde ben jij de mooiste.

0 tu che porti a pieghe fatte rose,
onte e ornate de molti incinel/i.
E le tuo vestimente tutte rose,
ove se trova molti foramelli.
Voltate un poco a me che son citella.

Jij die alles in kreukels draagt,
met vetvlekken en vele "cimbaalijes"
en versleten kleren
met vele gaaijes.
Draai je maar om naar mij, want ik ben ongehuwd.

0 tu che dokemente sette volte
quel fatto fai a non ussir bachetta.
Fa' che me vegni con le brache sciolte,
che non bisogna dicere "aspetta".
Per far pil tosto nostra giornatella.

Jij die zeven aal erin slaagt
het stokje niet te laten verschijnen.
Kom maar met je broek los,
dan moet je niet zeggen "wacht je?"
en dan hebben we sneller ons "dagje".
Vertaling: Walter Geerts
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eine neue Zeitschrift fr Alte Musik
In neuem Gewand - durchgehend vierfarbig, groBformatig
(A4), reich bebildert - pdsentiert sich seit November 2002
die Zeitschrift „Toccata-Alte Musik aktuell".
Interviews, Portraits, Hintergrundberichte, Nachrichten,
CD-Neuheiten, CD-Rezensionen, Buch- und Notenrezensionen, Konzert- und Festivalberichte, Konzerttermine
geben Einblick in die Alte-Musik-Szene.

Fordern Sie Ihr kostenloses Probeexemplar an:
Pro Musica Antigua
Postfach 10 08 30
93008 Regensburg
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e-mail: pro.musica.antiquat-online.de
Internet: www.promusicaantiqua.de

Donderdag 26 augustus

11.00 & 14.00 uur

Kapel Elzenveld

CONCERT
13 & 14

In samenwerking met MUS ICA
11.00 uur

Inleiding en voorstelling van de beoordelingscommissie

11.10 uur
11.35 uur
12.00 uur

La fin'amor
Dionysus Consort
Ensemble Elysium

14.00 uur
14.25 uur
14.50 uur
15.15 uur
15.40 uur

Via Artis
B-FiVE
Compagnia della Lauda
Ensemble Pipelife
Ensemble Mikado
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Er is een middagpauze tussen 12.25 uur en 14.00 uur. De uitspraak van de beoordelingscommissie wordt verwacht rond 17.00 uur. Aansluitend is er de mogelijkheid na te praten met de ensembles en de leden van de commissie.
Voor het gedetailleerde programma van elk ensemble zie p. 48

Concept
In 2004 vindt de International Young Artist's Presentation-Early
Music voor de vierde keer plaats in het kader van Laus Polyphoniae in
Antwerpen. De formule is ondertussen bekend: jonge ensembles worden gedurende twee dagen begeleid door één of twee coaches en stellen zich de derde dag
voor aan een delegatie van internationale vertegenwoordigers uit de oudemuziekwereld en aan het festivalpubliek.
De coaching en de presentatie zijn voor de deelnemende ensembles gratis en het meest gewaardeerde ensemble krijgt de mogelijkheid een cdopname te maken. Uit de positieve recensies van de vorige cd's kunnen we afleiden dat de ensembles deze ondersteuning waard zijn. De International Young
Artist's Presentation-Early Music wil op die manier jonge musici stevig aanmoedigen en bekend maken binnen de internationale muziekscène.
De beoordelingscommissie van de vierde IYAP-Early Music
bestaat uit: Herman Baeten (voorzitter), Delma Tomlin, Jan Nuchelmans,
Patrizia Bovi en Bernhard Trebuch.
p. 233

Paul Van Nevel
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Huelgas Ensembl

Donderdag 26 augustus

20.00 uur

Augustinus

CONCERT 15

Een coproductie met de Innsbrucker Festwochen f0r alte Musik
Met de steun van

•
FORTIS
BANK

Paul Van Nevel

dirigent

Axelle Bernage
Poline Renou
Els Van Laethem
Petra Noskaiová
Pascal Bertin
Nick Todd
Bernd Oliver Friihlich
Tom Phillips
George Pooley
Michael Barrett
Marc Busnel
Joel Frederiksen

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

An Van Laethem
Paulina van Laarhoven
Piet Stryckers
Matthias Mller-Mohr
Matthieu Lusson

renaissanceviool
viola da gamba
viola da gamba
viola da gamba
renaissanceviolone

p.234 -> p.248

Paul Van Nevel & Huelgas Ensemble
Wie in de jaren zeventig van vorige eeuw ooit eens het voorrecht
had om een van de eerste concerten bij te wonen die Paul Van Nevel gaf met het
toen piepjonge Huelgas Ensemble, spreekt daar vandaag nog over. Twee woorden dringen zich naar voren: verbijstering en verrukking. De verrukking blijft,
ook na meer dan drie decennia. De verbijstering bij het beluisteren van de
vreemde nieuwe klanken, die de oeroude muziek over vele honderden jaren
heen naar onze oren stuurde, zou normaal gesproken met de tijd moeten wegebben. Dat doet ze niet. Want het Huelgas Ensemble weigert het publiek met
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rust te laten. Telkens opnieuw brengt het tot dusver onbekende oude meesters ten gehore.
Nooit worden Paul Van Nevel en zijn zangers het moe, nooit wordt het publiek het moe. En
nieuw publiek is altijd in de wolken.
Toen het ensemble enkele jaren geleden voor het eerst optrad in New York, had
het gezaghebbende Newsday het over een precisie-instrument en dezelfde krant schreef dat de
New Yorkers nu eindelijk beseften wat ze al die tijd hadden moeten missen. De New York Times
noemde de groep zonder meer superb'. Dat is het register van loftuitingen dat men verneemt,
van de Verenigde Staten tot Japan en natuurlijk ook in heel Europa, in Saintes, Brussel,
Rijsel, Klagenfurt, Evora en elders.
Paul Van Nevel wordt wel eens een muzikale detective genoemd, Hercule Poirot
of Morse, ieder heeft zo zijn voorkeur. Het is waar, hij brengt ongeveer de helft van zijn leven
speurend in bibliotheken door.
"Jij dringt papieren kerkers binnen,
jij oefent het geduld van sleutels
en uit de kooien van de notenbalken
laat jij Europa's stemmen los."
Zo heet het in een gedicht dat opgedragen is aan deze 'illustrissimus magister polyphoniae'.
Dankzij Paul Van Nevels arbeid tussen eeuwenoude manuscripten zijn namen
als Nicolaas Gombert, Claude Le Jeune, Johannes Ciconia, Pierre de Manchicourt en talloze
anderen bekend geraakt buiten de kring van gespecialiseerde musicologen. Bovendien verleent
het bibliotheekwerk een scherpe, erudiete nauwkeurigheid aan de interpretatie van de muziek
die Huelgas beoefent. Die interpretatie wordt dooraderd met een gedegen kennis van de opvattingen die in de Middeleeuwen en de Renaissance gangbaar waren inzake muziekuitvoering.
Het spreekt vanzelf dat Paul Van Nevel vertrouwd is met de oude notaties van tekst en muziek.
Maar er is veel meer aan de hand. De muziek wordt ook nog eens gesitueerd binnen de denkramen die de kennis structureerden in de tijd toen ze ontstond. Zo wordt bijvoorbeeld de leer
van retoriek en temperamenten bestudeerd. die laatste bijvoorbeeld bij de grote middeleeuwse scholasticus Albertus Magnus, en het 'teatro della memoria' van de Italiaans humanist
Giulio Camillo Delminio. Ook worden de literaire canons onderzocht die golden toen de gekozen componisten werkten.
Wat in de zangstijl van het Huelgas Ensemble vooral opvalt, is de buitengewone helderheid. Alle twaalf de stemmen komen afzonderlijk geheel tot hun recht, maar juist
daardoor dragen ze bij tot het uitgebalanceerde geheel, soms krachtig, dan weer teder, vaak
ook hartstochtelijk. Het Huelgas Ensemble klinkt bovenaards en tegelijk zeer aards.
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Het is dan ook niet zo verbazend dat Paul Van Nevel en het Huelgas Ensemble
overladen worden met prijzen. De Caeciliaprijs van de Belgische muziekpers, de Choc de
l'Armée van Le Monde de la Musique, de Edison Award, de Cannes Classical Award voor oude
muziek. de Prix in honorem van de Academie Charles Cros, onderscheidingen van de Europese
Radio Unie en een van de Canadese Radio, deze lijst is al lang genoeg en toch is ze ver van volledig. Het hoeft evenmin een betoog dat de cd's die het Huelgas Ensemble met de regelmaat
van een klok laat opnemen voor het label Sony Classical (in de Vivarte-reeks) en voor
Harmonia Mundi France bij dozijnen worden aangetroffen in het cd-rek van iedere waarachtige muziekliefhebber.

Huelgas Ensemble
Copyright Luk Van Eeckhout

Telkens als het Huelgas Ensemble de stemmen verheft, is dat een belevenis. Het
is allerminst een belevenis in de zin van schok of schreeuw of sensatie. Het is veeleer grote
ingetogenheid, het is ontroering, het is zeker ook nederige verbazing bij de vreemd vertrouwde, trillende schoonheid die Europa ons steeds opnieuw schenkt, zodra de levendige geest van
Paul Van Nevel ze wil ontdekken, zodra zijn kundige hand de stemvork zwaait.
Geert Van Istendael, Belgisch schrijver, essayist en muziekliefhebber
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Alfonso Ferrabosco (1543-1588)
Dolce ire a 5
uit: London, British Library, Egerton MSS 15 & 27
& Oxford, Christ Church Library, MSS 78-82
Peccantem me quotidie a 5
uit: London, British Library, Egerton MS 3665
& London, British Library, Add. MSS 29372-77
& London, British Library, Madrigal Society, MSS G. 44-47
Auprès de vous a 5
uit: Oxford, Bodleian Library, Mus. E 1-6
Bruna sei to ma bella a 5
uit: II secondo libro de madrigali a cinque, Venezia, 1587
Domine, non secundum a 6
uit: New York, Public Library, Drexel MS 4302
Quel sempre acerbo a 6
uit: New York, Public Library, Drexel MS 4302
Pauze
In nomine I a 5
uit: Oxford, Bodleian Library, MSS 212-216
& London, British Library, Egerton MS 3665
Psalmus CIII
Benedic anima mea Domino a 5
Extendens coelum sicut pellem a 4
Qui fundasti terram a 5
Qui emittis fontes in convallibus a 5
Rigans montes de superioribus suis a 4
Saturabuntur ligna campi a 5
Posuisti tenebras a 5
Quam magnificata sunt a 3
Draco iste a 5
Emittes spiritum tuum a 5
Cantabo Domino in vita mea a 6
uit: Oxford, Christ Church Library, MSS 78-82
& London, British Library, Egerton MS 3665
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Alfonso Ferrabosco senior (1543-1588): polyfone rijkdom in een turbulent leven.
Het curriculum vitae van Alfonso Ferrabosco senior is één van de meest controversiële en bewogen carrières die de renaissancemuziek ons heeft overgeleverd. Zijn leven
heeft soms de allures van een detectiveroman. Men zou vermoeden dat deze tijdgenoot van
Lassus, Byrd en Palestrina een rustig bestaan heeft gekend, gezien Bologna zowel zijn geboortestad was als de plaats waar hij overleed. Niets is echter minder waar. Zijn leven als componist, diplomaat en spion heeft zich op turbulente wijze afgespeeld tussen het vasteland en het
Engelse hof van koningin Elisabeth I.
Door zijn enge artistieke, politieke en religieuze band met het protestantse
Engelse hof heeft Alfonso Ferrabosco zich zijn hele leven lang moeilijkheden op de hals
gehaald. De inquisitie van het Vaticaan, bijvoorbeeld, heeft zijn carrière aan het anglicaanse
hof steeds met de grootste argwaan gevolgd. Muzikaal gesproken echter is de Italiaan een van
de belangrijkste continentale inspiratiebronnen geweest voor de Engelse polyfonie van de
Byrd-generatie. Byrd zelf heeft zijn bewondering voor Ferrabosco nooit onder stoelen of banken gestoken. Invloeden op Tallis en Parsons zijn duidelijk merkbaar. In de inleiding van die
beroemde Cantiones Sacrae van Byrd en Tains, uitgegeven in Londen in 1575, schreef Sir
Ferdinand Richardson: "... Temporis Alphonsum nostri Phaenica creare Carmina, quae
Phoebus vendicet esse sua" (Alfonso, Fenix van onze tijd, schepper van liederen waarop zelfs
Apollo aanspraak kan maken). En in zijn A Plaine and Easie Introduction to Practicall Musicke
uit 1597 schreef Thomas Morley over Ferrabosco onder andere: "...a great musition, famous
and admired for his works amongst the best".
Gezien de waardering die Alfonso Ferrabosco senior in Engeland genoot, mag
het ons niet verwonderen dat het grootste gedeelte van zijn werken in Engelse handschriften
is bewaard gebleven: meer dan zeventig, terwijl slechte drie continentale manuscripten werken van de Italiaan bevatten. En behalve enkele sporadische uitzonderingen was het pas vanaf
1587 - één jaar vóór zijn dood - dat zijn werken in compilaties op het vasteland werden opgenomen. Het is overigens in een van de Engelse manuscripten - het beroemde Francis Tregianhandschrift (Londen, British Library, Egerton MS 3665) - dat het auteurschap van Alfonso
Ferrabosco steeds vergezeld wordt van het woord 'senior' of nog padre'. Dit om verwarring
te vermijden met de werken van zijn zoon, die dezelfde voornaam droeg.
***

Toen Alfonso in 1543 werd geboren, was zijn vader Domenico Maria (15131574) zanger en 'maestro di cappella' aan de San Petronio van Bologna. In 1551 werd de vader
benoemd aan de Sixtijnse Kapel van het Vaticaan, waar hij overigens collega was van
Palestrina. Beiden werden in juli 1555 ontslagen door de nieuwe paus Paulus IV: zij mochten
als gehuwden niet langer deel uitmaken van de kapel. Vanaf dan tot aan zijn dood in 1574
werd Domenico Maria Ferrabosco maestro di cappella aan de San Lorenzo e Damaso in Rome.
Zoon Alfonso was samen met twee andere broers, Guidobaldo en Anfione, waarschijnlijk via
de vader ingewijd in de kunst van zingen en componeren.
Wanneer Alfonso Italië verlaten heeft, is niet precies te bepalen. Zeker is dat hij
samen met twee jongere broers tussen 1556 en 1558 lid is geworden van de muziekkapel van
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Charles de Guise, Cardinal de Lorraine. Deze zeer intrigerende figuur, die contacten onderhield met het Franse hof maar ook met het lutheraanse Duitsland, was een kunstmecenas en
bevriend met onder anderen Rabelais en Ronsard. Deze laatste schreef een aantal odes en
hymnen opgedragen aan de kardinaal. In één ervan spreekt Pierre Ronsard over de "trois
Pharabosques Italiens" als volgt:
"Et du geste, & du son, & de la voix ensemble
Que ton Ferabosco sur trois lyres assemble,
Quand les trois Apollons chantant divinement,
Et mariant la lyre á la voix doucement."
Alfonso Ferrabosco's meester, Charles de Guise, was een zeer invloedrijk diplomaat in de politieke centra van Frankrijk en Europa. Zo was hij met zijn kapel onder meer
aanwezig op het huwelijk van Filips II van Spanje met prinses Elisabeth van Valois in juni
1559 en op het huwelijk van hertog Emanuele Philiberto van Savoye in juli 1559. Alfonso
Ferrabosco heeft zich zo enkele jaren als musicus opgehouden in invloedrijke diplomatieke
milieus. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat Alfonso op nauwelijks negentienjarige
leeftijd werd aangeworven door een van de belangrijkste hofkapellen van Europa, deze van
koningin Elisabeth I van Engeland. In 1562 stond Alfonso Ferrabosco inderdaad beschreven
als "...one of the Queen's Musicions (sic)". Hem werden twintig ponden uitbetaald en bovendien kreeg hij er jaarlijks de som van honderd marken bovenop, een betekenisvol bedrag voor
een jong en nog onervaren musicus.
Het blijft een raadsel waarom Alfonso nauwelijks een jaar later besloot om terug
te keren naar Italië. Een mogelijkheid was dat zijn vader vreesde voor zijn reputatie, nu een
zoon van hem in dienst was van de niet-Roomse kerk van Engeland. In alle geval is het precies op voorspraak van vader Domenico Maria dat Alfonso in 1563 benoemd werd aan het hof
van kardinaal Farnese in Rome. Maar een zekere vorm van wispelturigheid begon in het leven
van Alfonso de kop op te steken: al in 1564 wilde de componist terugkeren naar Engeland! In
juni 1564 schreef Alfonso een brief naar de Italiaanse secretaris van Queen Elisabeth,
Benedetto Spinola, waarin hij te kennen gaf terug in dienst van het anglicaanse hof te willen
treden.
Kardinaal Farnese weigerde echter om op het verzoek tot vertrek in te gaan en
Alfonso Ferrabosco nam dan een besluit dat aan de basis zou liggen van de moeilijkheden en
intriges die hem voor de rest van zijn leven bleven achtervolgen: onder het mom van een
bezoek aan zijn vader ontsnapte hij uit Rome, richting Engeland. Vanaf dan kwam hij op de
zwarte lijst van de inquisitie te staan als zanger en dienaar van een 'vijandelijk' hof. Bij zijn
aankomst in Londen in 1564 werd Ferrabosco onmiddellijk terug in dienst genomen, aan het
jaarlijkse, hoge loon van honderd mark: "...for his Annuitie of one hundrethe markes p(er)
annum...". Eén conditie werd hem opgedrongen: hij mocht Engeland niet meer verlaten, tenzij met schriftelijke toestemming.

p. 240

Maar er was meer aan de hand. Mede door zijn uitzonderlijke muzikale gaven
die een grote invloed zouden uitoefenen op de Engelse polyfonie - hierover later meer - maar
wellicht ook door zijn politieke en religieuze kennis van het vasteland, groeide de waardering
en belangstelling van koningin Elisabeth voor haar Italiaanse componist. In 1567 werd zijn
loon plots sterk verhoogd tot honderd pond jaarlijks (dat was veel meer dan honderd mark) en
dat voor de rest van zijn leven. Hij werd bovendien benoemd tot kamerheer van de private
kapel van de koningin,

In 1569 keerde Alfonso Ferrabosco tijdelijk terug naar het vasteland met toestemming van de koningin. Voor zijn afreis, stuurde de componist een verbintenis naar de
secretaris van Elisabeth, Sir William Cecil, met de belofte zeker terug te keren nadat zijn zaken
in Italië geregeld waren. Vanaf dat ogenblik begon Alfonso een soort dubbelzinnig leven te leiden. Op 25 juni 1569 schreef hij vanuit Parijs naar Sir William Cecil dat hij zijn Italiaanse
zaken in handen van zijn broer had gegeven en binnen de drie dagen zou terugkeren naar
Londen. Hier was echter niets van aan: op 30 oktober van datzelfde jaar schreef Ferrabosco
vanuit Bologna (!) naar Sir William Cecil dat hij nu echt van plan was om terug te keren, na
de regeling van zijn "oneindig durende" zaken in Italië! Maar op 28 september 1570 (!) was
Alfonso nog steeds in Bologna en schreef hij aan koningin Elisabeths secretaris dat zijn vertrek vertraging opliep omdat hij van de paus en de inquisitie geen toestemming kreeg naar
Engeland terug te keren. Deed hij dat toch, schreef hij, riskeerde hij represailles tegen zijn
familie in Bologna en liepen zijn bezittingen gevaar geconfisqueerd te worden. En midden 1571
dook Alfonso Ferrabosco dan toch plots weer op in Londen. Zijn eerste handeling: hij ging persoonlijk, "ad man proprium", zijn jaarlijks loon opstrijken bij de koninklijke schatbewaarder...
***

Tot einde 1577 zou de Italiaanse componist een onmisbare schakel zijn in het
muziekleven aan het hof van de koningin van Engeland. Alleen in 1574 probeerde hij tijdelijk
naar Italië terug te keren naar aanleiding van het overlijden van zijn vader. Hij kreeg echter
geen toestemming Engeland te verlaten.
De muzikale productie van Alfonso Ferrabosco nam intussen een respectabele
omvang aan. Al tijdens zijn eerste verblijf in Londen schreef hij een aantal instrumentale werken, waaronder enkele fantasia's In Nomine en op het hexachord ut re mi fa sol la voor strijkersensemble. Het zevende stuk van het programma is zo een voorbeeld van de rijke contrapuntische variaties die Ferrabosco rond de gregoriaanse cantus firmus wist op te bouwen en
die de bewondering van zijn omgeving wisten op te wekken. In deze werken blijkt duidelijk dat
zijn stijl schatplichtig is aan de Italiaanse polyfone schrijfwijze, bepaald door cantus firmus-,
canon- en imitatietechnieken die zijn vader overigens via de Vlamingen in Italië had leren kennen. In deze vroege periode schreef Ferrabosco bovendien nog andere instrumentale werken
voor luit en bandora.
De sporadische chansons die Ferrabosco tot dan toe geschreven had, droegen
de duidelijke sporen van een Lassus-verering. Niet alleen componeerde Alfonso op teksten die
ook Lassus inspireerden. Bovendien gebruikte de Italiaan dikwijls dezelfde thema's, modi,
vocale bezettingen en stemmencombinaties als zijn voorbeeld. Een van deze chansons, het vijfstemmige Auprès de vous is trouwens het eerste werk van Ferrabosco dat op het vasteland
gedrukt werd in de compilatie Mellange de chansons uit 1572 van de Parijse uitgever Le Roy
et Ballard.
Vanaf 1570 begon Ferrabosco aan een indrukwekkende reeks vocale geestelijke
en profane werken: meer dan zeventig motetten, een uitgebreide set lamentaties en één anthem op Engelse tekst zijn bewaard in de handschriften. In het profane genre is het vooral het
Italiaanse madrigaal dat zijn aandacht opeiste: meer dan honderd madrigalen bleven bewaard,
sommige ook met latere Engelse vertalingen. Het was vooral de eigengereide benadering van
de polyfonie in Ferrabosco's motetten die diepe sporen heeft nagelaten in de Engelse traditie.
De zo eigen stijl van Ferrabosco kan men het best beschrijven als "een wankel evenwicht tussen rede en verbeelding". Het zuivere en klassieke contrapunt had Alfonso van zijn vader
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geërfd. Duidelijke, doorzichtige melodievoeringen en transparante structuren via imitatie- en
canontechnieken waren het continentale erfgoed van de polyfonie. De rede en de symmetrie in
het meerstemmige discours van Ferrabosco was de Engelsen tot op zekere hoogte vreemd
gebleven. Denken we in dit verband maar aan het wervelende, flamboyante en nerveuze, ritmische spel van het complexe contrapunt van Byrds voorgangers, neergeschreven in bijvoorbeeld het Eton Choir Book.
Maar Alfonso Ferrabosco zou Alfonso Ferrabosco niet geweest zijn, als hij het
bij het klassieke contrapunt gehouden had. Als Italiaan was hij een plaats aan verbeelding en
avontuur in zijn polyfonie verschuldigd. En dat moet nog méér de Engelse oren gespitst hebben. De klassieke hexachorden en kerktoonaarden hadden moeite om de harmonische evoluties in zijn polyfonie bij te benen. Zijn modulaties overschreden dikwijls het technisch denk
bare. Psalm 103 bevat zo enkele staaltjes van Ferrabosco's vernuft. In het begin van het zevende deel Posuisti tenebras worden de beginwoorden talrijke malen herhaald. De sequens begint
in de tonaliteit E om te eindigen in... Fis! Ook in zijn madrigalen ging hij soms deze vreemde
toer op: in Dolce ire moduleerde hij van B naar Bes!
Het merkwaardige van dit alles was dat zijn harmonische evoluties nooit schokkend, maar vloeiend in elkaar overgingen: één van de kenmerken die met name William Byrd
van Ferrabosco heeft overgenomen. Het wankel evenwicht tussen rede en verbeelding zou bij
de Engelse school evolueren naar klassiek evenwicht. Vele werken van Ferrabosco hebben als
voorbeeld gediend voor motetten van Byrd en Tallis in hun beroemde Cantiones Sacrae uit
1575. Zo bijvoorbeeld het Qui fundasti terram, waarvan Byrd fragmenten en de homofone stijl
haast letterlijk overnam in zijn Emendemus in mellus. Schrijvend over Byrds werken van de
Cantiones Sacrae merkte de Byrd-specialist Joseph Kennan terecht op: "...there is a newer
group of penitential motets which show a significant foreign influence by way of Alfonso
Ferrabosco, the prolific Italian composer and secret agent.... Through Ferrabosco, Byrd came
to understand - and becarne, it seems, the first Engtish composer really to understand dassical Netherlands imitative polyphony."
Het geestelijke oeuvre van Ferrabosco is zo persoonlijk getekend door enerzijds
het behoud van de breedademende ernst van de polyfone lijnen en anderzijds een niet aflatende inventiviteit in stijlafwisseling tussen polyfonie-homofonie, modaliteit-tonaliteit en een
rustig melodieverloop versus levendig passagewerk. Overigens heeft Ferrabosco zich nooit
laten verleiden om in de Elisabethaans-anglicaanse omgeving werken te schrijven die zijn
katholieke sympathieën zouden hebben blootgelegd. Missen heeft hij dus nooit gecomponeerd.
De teksten die hij uitkoos waren meestal psalmteksten die ook de anglicanen in hun liturgie
kenden. En bovendien heeft het er alle schijn van dat zijn werken bedoeld waren voor privaat,
niet-liturgisch gebruik. Vele teksten zette hij immers naar zijn eigenzinnige hand, fragmenten
en verzen weglatend, en in het geval van de lamentaties strofes gebruikend die nooit in de
liturgie werden voorgeschreven. Dat Alfonso Ferrabosco in 1578 tóch definitief Engeland
moest ontvluchten had dan ook niets te maken met zijn muzikale kwaliteiten, maar met zijn
dubbelzinnig leven.
***
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In de loop van de jaren zeventig steeg het aanzien van Ferrabosco op een wat
merkwaardige wijze. Hij werd namelijk door koningin Elisabeth I ingezet voor diplomatieke
taken. Een Venetiaanse missie op bezoek bij het Engelse hof werd ontvangen door onze componist. In november 1575 schreven de Italiaanse senatoren naar huis: "... hij (Ferrabosco) is

één van de private kamerheren van de koningin en geniet haar voorkeur omwille van zijn muzikale kwaliteiten".
En dan kwamen de rampzalige jaren 1576 en 1577. Alfonso Ferrabosco bracht
een bezoek aan de Franse ambassadeur in Londen. Men vermoedde dat de componist er een
private mis heeft bijgewoond. Hij viel in ongenade bij de koningin en als eerste represaille werd
zijn jaarlijks loon tot de helft teruggebracht. Op 26 september 1577 schreef Ferrabosco een
brief naar de secretaris van de koningin, Lord Burghley, en legde hem uit dat alles op een misverstand berustte. Hij vroeg de Lord om tussenbeide te komen, zodat zijn faam hersteld zou
worden. Maar het ging van kwaad naar erger: Ferrabosco werd beschuldigd van beroving en
moord op een man in dienst van Sir Philip Sidney. Deze laatste was een hoveling die probeerde een Europese liga van protestantse staten op te richten. In een zeer gepassioneerde brief
aan de Earl of Sussex, gedateerd 13 oktober 1577, protesteerde Ferrabosco tegen deze
beschuldigingen. Hij beweerde dat hij zelfs een vriend was van de vermoorde en dat zijn vijanden uit jaloezie de beschuldigingen de wereld hadden ingestuurd. In een brief van 29
december 1577 aan dezelfde Earl of Sussex deelde hij deze mee dat de Earl of Leicester hem
vertelde dat de koningin in zijn onschuld geloofde en hem in ere hersteld had. Op een bittere
toon schreef hij dat zijn rehabilitatie echter te laat kwam: hij werd in Engeland en op het vasteland nog altijd verdacht van de feiten. Deze wrange brief was meteen de laatste schriftelijke
getuigenis van Ferrabosco's verblijf in Engeland.
Net vóór zijn vertrek was Alfonso in het huwelijk getreden met ene Susanna
Symons. De twee kinderen die hij bij zijn vertrek achterliet, waren waarschijnlijk onwettige
kinderen. Een van de kinderen, Alfonso, zou later een beroemd componist worden aan het
Engelse hof en stierf in 1628. Onze vader-componist zullen wij vanaf nu Ferrabosco senior
noemen.
Begin 1578 moest Ferrabosco senior hals over kop, met vrouw maar zonder
kinderen, Engeland verlaten. Zijn zoon en dochter gaf hij in handen van een vriend van hem,
Gomer van Awsterwyke, instrumentalist aan het Engelse hof. Alfonso senior begaf zich naar
Parijs en trad er in dienst van een bekende omgeving: le Cardinal de Lorraine, Louis de Guise.
Maar de faam en beruchtheid waren Ferrabosco senior reeds voorafgegaan: naast de waardering die hij als componist genoot, bestond er grote twijfel over zijn ander leven. Was hij gewoon
een koerier van Elisabeth I van Engeland? Was hij een spion, een intrigant? Of zelfs een dubbelspion? Vergeten wij niet dat het voor de katholieken op het vasteland vreemd moest zijn te
constateren dat Elisabeth I steeds haar hand boven het hoofd van de vreemde Italiaan had
gehouden en zelfs niet aarzelde hem in te schakelen bij diplomatieke missies. Anderzijds
waren zijn geheime katholieke connecties een doorn in het oog van vele anglicanen.
En op het vasteland ging Ferrabosco verder met het zaaien van tweedracht. De
feiten werden bekend door de veelvuldige correspondentie van de pauselijke nuntius in Parijs,
Anselmo Dandino, met zijn kerkelijke oversten in Rome. Hoezeer Ferrabosco met argusogen in
zijn doen en laten in Parijs gevolgd werd, blijkt uit deze briefwisseling van de jaren 1578 en
1579, waaruit wij een aantal betekenisvolle fragmenten lichten. "... Er is hier ene Alfonso
Ferrabosco gearriveerd die tegen de wil van zijn vader in de koningin van Engeland heeft
gediend en nu musicus van de kardinaal van Lotharingen is. Hij ziet zijn fout nu in, en vraagt
mij aanbevelingsbrieven te schrijven zodat hij als een goed katholiek terug in zijn land kan
leven. (...) Hij beweert tijdens zijn Engelse dienst nooit de mis, de communie en de biecht te
hebben opgegeven, en deze volbracht te hebben in het huis van de Franse ambassadeur, waarvan ik bewijzen in scriptis heb gezien. (...) Ik denk echter dat dit een kwaadaardig man is, zeer
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intelligent en zeer goed geïnformeerd in de zaken van dat land. Ik denk dat de koningin van
Engeland hem als spion en tweedrachtzaaier gebruikt. (...) In deze functie is hij nu hier (...).
Hij heeft nu een grondige hekel aan koningin Elisabeth en wil naar Rome en Bologna terugkeren. (...) Ik weet niet wat ik moet geloven, want hij is vrijdag nog gaan dineren ten huize van
de Engelse ambassadeur. (...) Ondertussen heb ik hem laten omringen door personen die de
ware toedracht proberen te achterhalen. Ik houd U op de hoogte van het resultaat."
In een brief van 26 juni 1578 schreef Anselmo Dandino aan zijn oversten dat
Ferrabosco van plan was om naar Italië terug te keren. De koningin van Engeland zou hem
achtduizend kronen hebben uitbetaald en hij zou in het bezit zijn van twee waardevolle juwelen die bedoeld waren voor "medewerkers" van Elisabeth I in Venetië en Lombardije. Een
omvangrijke diplomatieke briefivisseling vond vanaf dan plaats tussen diverse ambassadeurs
en de pauselijke nuntius om te achterhalen wie die "medewerkers" waren. Temidden van
muzikale activiteiten bevond Ferrabosco senior zich zo in het centrum van diplomatieke activiteiten en beschuldigingen van spionage.
Op 30 september 1578 verliet Ferrabosca Parijs richting Bologna, waar hij op
bevel van de paus onmiddellijk gevangen werd gezet op beschuldiging van afvalligheid en overloperij. Gedurende twee jaar werd niets meer vernomen van Ferrabosco senior. En dan, op 11
februari 1580, verscheen plots de Franse koningin-moeder, Catharina de' Medici, op het toneel.
In een brief gericht aan de Franse ambassadeur in Rome. Monsieur d'Abain, vroeg de koningin
om bij de paus te pleiten voor de vrijlating van Alfonso Ferrabosco. Zij schreef erbij dat zij benaderd werd door de Engelse koningin die erg begaan was met het lot van haar vroegere dienaar
Ferrabosco. Nochtans vroeg Catharina de' Medici uitdrukkelijk aan haar ambassadeur dit laatste feit niet te vermelden aan de pauselijke overheden, omdat haar tussenkomst anders al op
voorhand tot mislukking zou gedoemd zijn. Deze plotse diplomatieke demarche van de Franse
koningin-moeder ten voordele van Elisabeth I van Engeland kwam natuurlijk niet uit de lucht
gevallen: op dat ogenblik waren er onderhandelingen aan de gang voor een eventueel huwelijk
tussen één van Catharina's zonen en Elisabeth zelf... Wat er ook van zij, de druk op de pauselijke overheden en de inquisitie moet groot geweest zijn, want vóór augustus 1581 werd Ferrabosco
senior vrijgelaten en trad hij vervolgens in dienst van Carlo Emanuele I, hertog van Savoye.
**á

Tot aan zijn dood in 1588 bleef Ferrabosco senior in dienst van deze muziekminnende vorst en kon hij zich volledig aan de compositiekunst wijden. Intussen bleef hij in
contact met de Engelse koningin en Lord Burghley. De brieven vertonen een grote bekommernis voor de toekomst van zijn zoon Alfonso junior, maar de koningin zou deze laatste nooit
de toelating geven om naar het continent te vertrekken.
Het eindpunt van Ferrabosco's creativiteit is de uitgave geweest in Venetië van
twee vijfstemmige madrigaalboeken in hetzelfde jaar 1587. Een jaar later stierf hij plots, nauwelijks vijfenveertig jaar oud, tijdens een bezoek aan Bologna. Intussen begon ook het continent langzaam de kunst van Ferrabosco te ontdekken. Het is echter vooral in Engeland dat
onze componist herdacht zou worden als de man die de Elisabethaanse muziek heeft bevrucht
met de continentale polyfonie en de madrigaalkunst. In 1622 schreef Henry Peacham in zijn
The Compleat Gentleman: "...Alphonso Ferabosco the father, while he lived, for judgement and
depth of skill was inferior unto none".
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Paul Van Nevel

Dolce ire
FRANCESCO PETRARCA
Dolci ire,
dolci sdegni e dolci pact,
dolce mal, dolce affanno e dolce peso,
dolce parlare e dolcemente inteso,
or di dolce dra,
or pien di dolci faci.

Zoete woede,
zoete ergernis en zoete vrede,
zoete pijn, zoete smart en zoete last,
zoet gesprek en zoet begrip,
nu eens vol van zoete sfeer,
dan weer van zoete hartstocht:

Alma non ti lagnar, ma soffra e taci,
e tempra il dolce amaro
che n'à offeso
col dolce onor che d'amar
quella di preso
a cui io dissi: "Tu sola mi piaci".

klaag toch niet, mijn ziel, lijd en zwijg,
en temper de zoete bitterheid
die ons heeft getroffen
met de zoete eer die je hebt verworven
diegene lief te hebben
tot wie ik zei: "Jij alleen bekoort mij."

Forse anchor fia chi sospirando dica,
tinto di dolce invidia: "Assai sostenne
per bellissimo amor quesral suo tempo".

Laat het dan wellicht zo wezen dat iemand
zucht en met zoete afgunst zegt: "Veel heeft deze
geleden in de tijd, voor een wondermooie liefde."

Altri : "0 fortuna agli occhi miei nemica,
perché non la vid'io? perché non venne
ella pid tardi, over io piá per tempo?".

Of een ander: "0 Fortuna, vijand van mijn ogen,
waarom zag ik haar toen niet? waarom kwam zij
niet later, of ikzelf iets vroeger?"

Peccantem me quotidie
Peccantem me quotidie
et non me paenitentem
timor mortis conturbat me:
quia in inferno, nulla est redemptio
miserere mei Deus et salva me.

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

Auprès de vous
Auprès de vous secretement demeure,
mon poure cceur sans que nul le conforte;
et si languit,
pour la douleur qu'il porte
puisque voulez qu'en ce tourment
ii meure.

Mijn arme hart blijft heimelijk bij u
zonder dat het ook maar de minste troost krijgt.
En dus kwijnt het weg,
vanwege de smart die het kent
aangezien u wilt dat het sterft
aan deze kwelling.

Bruna sei tu ma bella
TORQUATO TASSO
Bruna sei tu ma bello
et ogni bel candore
perde col bruno tuo giudic'amore.

Donker ben je, maar mooi,
en bij jouw sombere charme
verliest rechter Amor al zijn blanke onschuld.
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Bella set tu ma brava
pur se ne cade in colto
bianco ligustro e negro fior e colt°.

Mooi ben je, maar donken
en al valt de blanke ligustrum ongeplukt,
de donkere bloem is 't, die wordt geplukt.

Domine, non secundum
Domine, non secundum
peccata nostra fecit nobis:
neque secundum iniquitates
nostras retribuit nobis.
Parce mihi Domine,
quia benignus et pius es.

Niet naar onze zonden
heeft (de Heer) ons behandeld,
noch naar onze ongerechtigheden
heeft Hij ons vergolden.
Spaar mij, Heen
want Gij zijt mild en rechtvaardig.

Quel sempre acerbo
Quel sempre acerbo et onorato giorno
mande si al cor l'imagine sua viva,
che `ngegno o stil non fta
mat che 'I descriva;
ma spesso a lui
co Ia memoria torno.

Die voor altijd bittere en vereerde dag
stuurde weliswaar naar 't hart haar levend beeld
dat stijl noch inzicht
nimmer beschrijven zullen,
maar toch keer ik vaak weer naar die dag,
in herinnering.

L'atto d'ogni gentil pietate adorno
e'l dolce amaro lamenter chT udiva,
facean dubbiar
se morta donna o diva
fosse che 'I ciel rasserenava intorno.

't Gebaar bekleed met alle nobel erbarmen,
en het bitterzoet geween dat ik hoorde,
deden mij eraan twijfelen
of het wel een sterfelijke vrouw was,
dan wel godin, die de hemel weer helder maakte.

Psalmus CIII
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Benedic anima mea Domino:
Domine Deus meus magnificatus
es vehementer.
Confessionem et decorem induisti
amictus lumine sicut vestimento.

Loof de Heen mijn ziel.
Heer, onze God, Gij hebt U getoond
in uw geweldige kracht,
Gij hebt U getooid met lof en luisten
omhuld met het licht als met een gewaad.

Extendens coelem simt pellem
qui tegis aquis superiora ejus.
Qui ponis nubem ascensum tuurn
qui ambulas super pennas ventorum.
Qui facts Angelos tuos, spiritus
et ministros tuos ignem urentem.

De hernel uitspreidend als een zeildoek,
bedekt Gij de bergen met wateren.
De wolken zijn voor U als een helling
waarop Gij wandelt met de vleugels van de winden.
Hen maakt Gij tot uw boodschappers,
het laaiende vuur is als uw geest en dienaar.

Qui fundasti terram
super stabilitatem su.am:
non inc/inabitur in sa2culum saeculi.
Abyssus, sicut vestimentum,
arnictus ejus
super montes stabunt aquae.

Gij hebt de aarde stevig gevestigd
op solide grondslag;
zij zal niet wankelen in de eeuwen der eeuwen.
De wereldzee omgeeft haar
als een kleed.;
boven de bergen deed Gij de wateren staan.

Ab increpatione tua fugient
a voce tonitrui tui formidabunt.
Ascertdunt montes et descendunt
campi In locum, quem fundasti eis.
Terminum posuisti,
quem non transgredientur
neque convertentur operire terram.

Zij zullen wegvluchten voor uw dreiging
en terugdeinzen voor de galm van uw donder
Bergen stijgen en dalen
naar de plaats die Gij voor hen hebt gevestigd.
Gij hebt het eindpunt vastgelegd,
verder zullen zij niet gaan
noch terugkeren om de aarde te bedekken.

Qui emittis fontes in convallibus
inter medium montium pertransibunt aquae.
Super ea volucres coeli habitabunt
de medio petrarum dabunt voces.

Gij die bronnen doet ontspringen in de valleien,
doorheen de bergen zullen de wateren stromen.
Daarboven zullen de vogelen des hemels wonen,
midden onder de rotsen zullen zij kwelen.

Rigarts montes de superioribus suis
de fructu operum tuorum
satiabitur terra.
Producens foenumjumentis,
et herbam servituti hominum
ut educas panem de terra:
et vinum laetifi.cet cor hominis.

Vanaf hun hoogten besproeit Gij de bergen,
door de vrucht van uw werken
wordt de aarde verzadigd.
Zij brengt oogst voort voor het jonge vee
en fris groen ten dienste van de mensen,
zodat Gij de aarde brood doet voortbrengen
en wijn het hart van de mens verheugt.

Saturabuntur ligna campi,
et cedri Libani, quas piantavit:
illic passeres niclificabunt.
Herodii domus dux est eorum.
Montes excelsi cervis
petra refugium herinaciis.
Fecit /unam i tempora
sol cognovit occasum suurn.

De bomen op het veld zullen verzadigd worden
zoals ook de ceders van de Libanon;
daar zullen vogels hun nesten bouwen,
de reiger is hun aanvoerder.
Hoge bergen zijn de toevlucht voor de berggeiten
en steenrotsen voor de steenbok.
Hij die de maan schiep maakte ook tijd en seizoen,
de zon kent haar op- en neergaan.

Posuisti tenebras,
et facta est nox: in ipsa pertransibunt
omnes bestiae silvae
catu/li leonum rugientes,
ut rapiant
et quaerant a Deo escam sibi.
Ortus est sol, et cortgregati sunt
et in cubilibus suis collocabunter.
Exibit homo ad opus suum
et ad operationem suam usque ad vesperurn.

Gij hebt de duisternis gemaakt,
en het werd nacht;
alle dieren van het woud moeten daar doorheen,
ook de loeiende welpen van de leeuwen,
om daar op jacht te gaan
en hun voedsel te zoeken zoals door God bepaald.
Is de zon opgestaan, dan komen zij weer samen
en zoeken hun rustplaatsen op.
De mens zal zich dan naar zijn werk begeven,
naar zijn taak tot het avond wordt.

Quarn magnificata sunt opera tua Dominel
Omnia in sapientia fecisti.
Irnpleta est terra possessione tua.
Hoc mare magnum, et spatiosum manibus
illic reptilia, quorum non est numerus
animalia pusilla cum magnis;
illic naves pertransibunt.

Hoe schitterend, Heer zijn uw werken!
Alles hebt Gij in uw wijsheid gemaakt.
De aarde is vol van uw verwezenlijkingen.
Daar is de zee, wijds voorhanden,
kruipdieren ginds, zonder tal,
wilde dieren, klein en groot;
ginds zullen schepen varen.

Draco iste,

Ziedaar de zeeslang:
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quem formasti
ad illudendum ei:
orru-tia a te exspectant
ut des lUis escarn in tempora.
Dante te Wis,
colligent,
aperiente man.um tuam,
omnia implebuntur bonitate.
Avertente autem te faciem,
turbabuntur;
auferes spiritum eorum,
et deficient
et in pulverem suum revertentur.

Gij hebt ze gemaakt
om ermee te spelen:
al die dingen zien in verwachting naar U op
om hun voedsel te krijgen op tijd en stond.
Geeft Gij het hun,
zij zullen het tot zich nemen;
opent Gij uw hand,
alles zal vervuld zijn van welvaart
Maar wendt Gij uw aangezicht af,
zij zullen ontsteld zijn.
Ontneemt Gij hun de adem,
zij zullen sterven
en terugkeren tot stof

Emittes spiritum tuum,
et creabuntur:
et renovabis faciem terrae.
Sit gloria Domini in saeculum,
laetabitur Dominus in operibus suis:
qui respicit terram,
et facit eam tremere,
qui tangit montes, et fumigant.

Stort Gij hun uw levensgeest in,
zij worden geschapen;
zo vernieuwt Gij het aanschijn der aarde.
De glorie des Heren weze in eeuwigheid;
de Heer zal zich verheugen in zijn werken:
wendt Hij zijn ogen naar de aarde,
Hij doet ze sidderen;
raakt Hij de bergen aan, zij vatten vuur.

Cantabo Domino in vita mea,
psallam Deo meo quamdiu sum.
Jucundum sit ei eloquium meum,
ego vero delectabor in Domino.

Ik zal voor de Heer zingen mijn leven lang,
voor de Heer mijn lied zolang ik leef
Aangenaam weze Hem mijn lofzang,
en ik zal mijn vreugde hebben in de Heer.
Vertaling Italiaans: Walter Geerts
Vertaling Latijn: ICTL
Vertaling Frans: Marianne Lambregts
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CONCERT 16

Tetraktys
De letraktys' was het symbool van de pythagoreeërs, de volgelingen van de filosofie- en muziekschool verbonden met de haast mythologische
figuur van Pythagoras van Samos. Het beeld bestaat uit een gelijkzijdige driehoek gebaseerd op de hele getallen één aan de top en twee, drie en vier aan de
basis, die als som het perfecte getal tien vormen. Volgens de pythagoreeërs
waren deze getallen heilig en vormden ze de grondslag van het universum. In
de muziek vertegenwoordigen ze de perfecte consonanten: de unisono, het
octaaf, de kwint en de kwart. De stemming die in de Middeleeuwen gebruikt
werd en die steunt op de opeenvolging van reine kwinten, wordt trouwens nog
steeds pythagorisch genoemd.
Tot lang na de Middeleeuwen is
de relatie tussen getal, verhouding, astronomie en muziek
wetenschappers als Johannes
Kepler, Athanasius Kircher,
Robert Fludd en musici als
Johann Sebastian Bach blijven
boeien. Onderstaand beeld
komt uit Robert Fludds
Philosophia Sacra uit 1626 en
toont hoe de oorspronkelijke,
absolute duisternis de Monad
(één), het eerste licht, voorafging. De Dyad (twee) duidt op
de polariteit tussen licht (Lux)
en duisternis (Tenebrae).
Samen met de Vochtige Geest
(Aqua) vormen deze laatste
twee een drie-eenheid. De polarisatie van de vier elementen
uit: Robert Pludd, Philosophia
Sacra, 1626
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(Ignis, Aer, Aqua en Terra) tenslotte, besluit het ontstaan van de wereld.
Het ensemble Tetraktys werd in 2000 door Kees Boeke opgericht. Sindsdien
heeft de groep twee cd's opgenomen voor het nieuwe label 0-live Music: Trecento, door het duo
bestaande uit de sopraan Jill Feldman en Kees Boeke als blokfluit- en vedelspeler, en de Dufay
Chansons door een kwartet bestaande uit de twee voorgaande musici, plus harpiste Maria
Cleary en vedelspeeltster Jane Achtman. De Squarcialupi Codex en het Chantilly Ms. zijn de
eerstvolgende opnameprojecten.

Tetraktys
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Giovanni da Cascia (fl. 1340-1350)
0 tu, cara scienzia mia, musica (madrigale a 2)

Jacopo da Bologna (1340-?1386)
Quando veg'io (madrigale a 2)

Gherardello da Firenze (ca. 1320/25 — 1362 of 1363)
Una colomba (madrigale a 2)

Vincenzo d'Arimino (fl. midden 14de eeuw)
In forma quasi (caccia a 3)

Lorenzo Masini (? — 1372/1373)
Dolgomi a voi (madrigale a 3)
credo ch'i' dormia (madrigale a 2)

NiccolU da Perugia (fl. 2de helft 14de eeuw)
0 somma specchio (madrigale a 3)

Bartolino da Padova (ca. 1365-1405)
Imperia) sedendo (ballata a 3)
Recordate de mi (ballata a 3)
Non correr troppo (ballata a 3)

Andrea da Firenze (? — ca.1415)
Presunzion da ignoranza procede (ballata a3)
Pianto non partirá (ballata a3)
uit: Firenze, Biblioteca Medicia-Laurenziana, MS Palatino 87 (Codex Squarcialup0
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Trecento Toscano
Het trecento (de veertiende eeuw) was een eeuw vol grote muzikale experimenten die zich situeerden binnen twee stromingen: aan de ene kant de Franse (en ook wel
Italiaanse) ars-subtiliortraditie met Guillaume de Machaut en zijn volgelingen, aan de andere
kant de groep Toscaanse componisten die de toon aangaven in het Italiaanse muzieklandschap. De algemene avant-gardesfeer waarvan deze eeuw doordrongen was en die zowel het
Franse als het Italiaanse repertoire typeerde, stond echter in schril contrast met de traditionele 'formes fixes' die destijds de poëtische vorm bepaalden en onvoorwaardelijk gevolgd werden. Enkel in de sonate uit de 18de en 19de eeuw vinden we een soortgelijke trouw aan een
specifieke compositievorm terug.
De Codex Squarcialupi documenteert op een verbazingwekkend volledige manier
de geschiedenis en de ontwikkelingen van het Italiaanse, en in het bijzonder het Toscaanse,
wereldse repertoire uit de 14de eeuw. In het manuscript werden de componisten in chronologische volgorde behandeld. Aan ieder van hen was een aparte paragraaf gewijd met onder
andere een portret. Verder werd de tekst verrijkt met een aanzienlijk deel van de productie van
de componisten, hetgeen culmineerde in de opname van maar liefst 146 werken van Francesco
Landini. Deze laatste en beroemdste trecentocomponist staat dan ook niet op ons programma,
aangezien hij een exclusief aan hem gewijd concert verdient. De Italiaanse componisten die
niet in de Codex Squarcialupi stonden, behoorden tot de ars-subtiliorgeneratie, waren ook iets
jonger en werkten in steden als Venetië en Padoua en aan de hoven van de Visconti's in Pavia
en Milaan. We spreken dan van figuren als Matteo da Perugia, Antonello en Philippus da
Caserta en Johannes Ciconia.
Het madrigaal, met zijn simpele AAB-structuur, is narratief, moralistisch, satirisch, naturalistisch, mythologisch, heraldisch of pastoraal van inhoud en geeft daarmee, op vaak
opvallend moderne wijze, een zeer goed beeld van de nieuwe renaissancementaliteit. Soms herinnert de poëzie van het madrigaal ons in zijn compactheid aan de Japanse 'haiku'. De caccia heeft
eerder een lineaire structuur, zelfs al kan de opbouw ervan die van een madrigaal zijn. Er worden
jacht- of markttaferelen in uitgebeeld, zoals veel later vaak ook in de bekende 'cries' in Engeland.
Typisch voor de caccia is de canon tussen de twee bovenstemmen boven een onafhankelijke tenor.
Soms staat het stuk volledig in canon. In de loop van de eeuw werd het madrigaal beetje bij beetje vervangen door de ballata. Het meest geliefde onderwerp hiervan waren de problemen die uit
liefdesrelaties voortvloeien, maar soms werd ook gewoon de moralistische inhoud van het madrigaal overgenomen, zoals in Non correr troppo of Presunzion da ignoranza procede. De meer uitgewerkte vorm A1B1B2A2A1 is identiek aan die van het Franse virelai, waarmee het ook de mogelijkheid gemeenschappelijk heeft om verschillende strofen aan mekaar te plakken in de vorm
ABBAABBAABBAA...
Naar alle waarschijnlijkheid werden de composities op het programma, die we
net zoals in de Codex Squarcialupi chronologisch zullen brengen, geschreven tussen 1350 en
1400. Op een verrassende manier getuigen deze werken van een snelle ontwikkeling in stijl en
van vernuftige, individuele compositorische oplossingen en uitvindingen binnen het poëtische
kader van de formes fixes.
Kees Boeke
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0

tu, cara scienzia mia, musica

0 tu, cara scienzia mia, musica,
dolce melodia con vaghi canti,
che fa' rinovellar tuttor gli amanti,

Muziek, mijn dierbare wetenschap,
zachte melodie met lieflijke zang
die onverminderd de geliefden doet heropstaan.

e to son corda di tuo consonanzia,
che imaginar solea
tuo bel trovato,
or son procuratore ed avocato.

Ik ben een snaar in jouw concert,
die vroeger de uitdrukking verschafte
aan jouw muzikale vondst.
en nu ben ik procureur of advocaat.

Pen) ritorno a te,
musica cara, ch'ogni atto
bel d'amor da te s'apara.

Ik kom echter weer naar jou toe,
liefste muziek, want elk mooi aspect
van de liefde leer ik van jou.

Quando veg'io
Quando veg'io rinnovellar ilfiore
e rinverdir lefronde
e foglie ed erba,
membrar mifa di vol.,
donna, d'Amore.

Wanneer ik de bloemen zie verschijnen
en de blondjes, takjes
en al 't groen te voorschijn zie komen,
dan doet mij dat alles aan jou denken,
vrouwe van liefde.

Perché sotrombra di ghir/anda d'erba
facean dimora gli vostri occhi, quando
Amor feri la mie mente superba,
che verde sernpre per voi si conserva.

Want onder de schaduw van groen
en bloemensluiers verbleven jouw ogen
toen Amor mijn trotse geest trof
die voor jou immer groen zal blijven.

Una colomba
Una colomba piCi che neve bianca,
de la cut bella piuma innamorai,
or pena dammi ed or diletto assai.

Een duije, witter dan sneeuw,
op wiens mooie pluimpjes ik verliefd werd,
geeft me nu eens pijn en dan weer vermaak.

Leva gli occhi ver me a ora a ora
con dolce sguardo; e pot a mano a mano
cotal mi vede qual io fossi strano.

Soms licht ze de ogen naar mij
met zoete blik; een andere keer, daarna,
bekijkt ze mij als een vreemde.

Cosi tra 'I forse e to 'n tra duo mi tiene,
né so sperar
ch'i' possa o mate o bene.

En zo knelt ze mij tussen misschien en niet
en ik heb de hoop verloren dat één van beide,
goed of slecht, zich ooit realiseert.

In forma quasi
In forma quasi tra '/ veghiar e 'I sonno
to stava stanco.
De dormir disio,
quando questa tempesta ci appario.
- 0 de la barca, premi e 'nvia.

Ergens tussen 't waken en de slaap,
doodmoe, stond ik daar.
Ik verlangde naar nachtrust
toen de storm opstak.
- Let op de boot, hou vast en laat dan gaan.

p. 253

- Dch, sta forte!
- Volgi man, guard'al tuo remo.
- Let. Qua. Mo stalli, sta&
- Ve' chT premo.
- Gambarelli, gambarelli.
Chi vuol pesce e sarcine secche?
0 ti, arriva arriva.
- Ell'è fatto.
Che val l'una?
Anco sentiva dir:
Chi ve)1 aceto,
o chi vol acet'aceto?

- Moed houden!
- Verwissel van hand en kijk naar uw roeispaan
- Daar, nu hier. Laat los.
- Je ziet toch dat ik vast hou en kracht zet.
- Kreeften en kreefijes.
- Wie wil er vis en gedroogde visjes?
- Hier komt het al.
U bent bediend.
- Hoeveel per stuk?
Of nog:
Wie wil azijn?
Wie wil azijn azijn?

E cosi chi comprava e chi vendea;
I' pur volea dormir e non potea.

De één kocht, de ander verkocht
en ik wou maar slapen en kon niet.

Dolgomi a voi
Dolgomi a voi,
maestri del mie canto,
di que' che guastan
tutte nostre note,
ond'i' con man mi batt'ambo le gote.

Ik beklaag me bij jullie,
mijn zangleraars,
over hen die al onze noten
naar de verdoemenis helpen,
en daarvoor ruk ik mij de haren uit het hoofd.

Se voglion imparare, a lor dite:
Pian piano, ché ut re mi fa sol la
comincia. da Ia mano.

Als ze al willen leren, zeg hun dan:
- Rustig, want ut,re,mida,sol,/a
begint vanuit de hand.

I' credo chl.' dormia
I' credo chT dormia, o a me parve,
quando la dea d'amor vidi venire
ne l'atto che pietet fa duol sentire.

Ik dacht dat ik sliep, dat leek me althans,
toen ik de godin der liefde zag komen
met het gebaar dat erbarmen als pijn doet voelen.

Rimango in sogno pensando pensoso
e a la donna suo sem' amoroso.

Ik blijf in mijn droom, nadenkend en piekerend,
en voor de vrouw, haar verliefde dienaar

0 sommo specchio

p. 254

0 somo specchio d ciascun pianeta,
degno d'imperio se'
nel ciel possente
perché tuo forza regna in ogni parte.

Allerhoogste afbeelding van elke planeet,
een keizerrijk waardig ben je,
in de machtige hemel,
want in elk onderdeel heerst jouw kracht.

I' son colui cui tu forzevolmente
facesti servo di colei, che queta
non fa mie doglia né segue tu' arte.

Ik ben degene die jij onder dwang
dienaar maakte van haar die mijn pijnen
niet verlicht en jouw kunsten niet volgt.

Adunque, Amor deh fa' con l'arco tuo

Gebruik dus je boog, Amor;

che questa donna
degni '1 servo suo.

en zorg ervoor dat deze vrouw
haar dienaar waardig is.

Imperial sedendo
Imperial sedendo fra piet stelle
dal ciel discese un carro d'onor degno
sotto signor
d'ogni altro piá benegno.
Le rote sue guidavan quattro donne,
lust izia e Temperanzia con Fortezza
ed an' Pruclenza tra cotanta altezza.
Nel mezo un Saracin
con l'aIe d'oro
tenea fabricator
del suo tesoro.

Keizerlijk zetelend tussen talrijke sterren
daalde neder uit de hemel een waardige praalwagen,
onder het rijk van een in goedheid
boven alle anderen verheven heer.
De wielen werden begeleid door vier vrouwen,
Gerechtigheid en Gematigdheid samen met Kracht
en ook Voorzichtigheid, temidden van al dit hoge.
In het midden bevond zich een Saraceen
met gouden vleugels
die beschouwd werd
als de creator van deze schat.

Record ate de mi
Recordate de mi, madonna mia,
quanto ramai de fed'e cortesia.

Denk nog eens aan mij, mijn vrouwe,
hoezeer ik jou met trouw en hoofsheid liefhad.

Ben mille fiate `nanzi al to conspetto
zet te pregai con iusta fed'e pura
per onorarti; e tu cn !dele e dura
dannavt el mio parlar pien de suspetto.
Non cognoscendo in me solo un difetto,
ché non dovresti
esermi stata pia.?

Duizend maal, terwijl ik naar je keek,
smeekte ik totjou met zuiver en rechtschapen trouw
omje te eren; en jij, onbarmhartig en hardvochtig,
veroordeelde mijn spreken, vol wantrouwen.
Vermits je in mij niet één gebrek ontdekte,
was het dan niet jouw plicht
mij meer respect te tonen?

Non correr troppo
Non correr troppo
e tien la mano al freno,
ché chi vuol gir piet forte che non puote
tosto se stanca e subito percuote
e code in terra e avoz7io vene a meno.

Niet te snel,
de hand op de rem,
want wie sneller loopt dan hij kan
wordt vlug moe, struikelt
en komt ten val en daar gaat al de winst.

Donca, non aver fretta, va di passo,
ché se tu cadi e trovite nel basso,
arnaro sentirai piet ca venen°.

Dus: geen haast, ga stapvoets,
want als je valt en je daar beneden ligt,
geeft dat een bitterder gevoel dan vergif.

Presunzion da ignoranza procede
Presu.nzion da ignoranza procede;
la vink sotto 'I pè tener si crede.

Overmoed komt voort uit onwetendheid;
men denkt de Deugd onder de voet te houden.

Dentr'a l'alma gentile
virtft suo sedia pon

In het edele gemoed
kiest de Deugd haar zetel
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e guiviferma umilmente suo stile,
dove presunzion rimane inferma.
Da ignoranza
virta mal si conferma,
non conoscendo qua/ tener si crede.

en bepaalt daar zonder aanstellen haar stijl,
en overmoed krijgt er geen kans.
Maar uit onwetendheid
kan de Deugd zich niet goed ontplooien,
niet wetende waar ze staat.

Pianto non partirá
Pianto non partirá da gij occhi mai,
po' che morte diviso
m'ha dal bel lume d'un leggiadro uiso.

Tranen zullen mijn ogen niet meer ontsnappen,
want de dood heeft mij gescheiden
van het heldere licht in een lief gezicht.

Omè, morte crudel, aspr'e noiosa,
gual forza die' potere
a te, che ne le belle membra intrasse?
sso! cred'io per piti pena dogliosa
e per mie dispiacere,
a cia che in piartto mie vita menasse.
Ma pur tanta pietet uorre' mostrasse,
ch'io da te fossi anciso
e lei ritrovi
in suo bel paradiso.

Ach, wreedaardige dood, scherp en ondraaglijk,
welke kracht heeft jou de macht gegeven
binnen te treden in dat mooie lichaam?
Helans! zo denk ik, voor nog grotere smart en pijn,
en voor mijn ongeluk,
aan dat wat mijn leven in tranen heeft geleid.
Kon je de dood maar zoveel erbarmen tonen
dat ook ik door jou werd gedood
en zo mijn geliefde
in haar mooi paradijs kon terugvinden.
Vertaling: Walter Geerts
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Pedro Memelsdorff
De blokfluitist, dirigent en onderzoeker Pedro Memelsdorff werd
in 1959 geboren in Buenos Aires, maar hij woont en werkt al sinds 1977 in
Europa. Hij behaalde verscheidene diploma's aan het Amsterdamse Sweelinck
Conservatorium en aan de Schola Cantorum in Bazel. Hij studeerde er bij
bekende specialisten als Kees Boeke, Walter van Hauwe, Marijke Miessen en
Jeanette van Wingerden.
Als solist treedt Pedro Memelsdorff sinds 1980 vaak op met Jordi
Savall en het beroemde ensemble Hespèrion XXI. Sinds 1982 vormt hij ook een
duo met de klavecinist en pianofortespeler Andreas Staier. Daarnaast is hij de
oprichter en dirigent van de middeleeuwse groep Mala Punica, waarmee hij
grensverleggend werk levert op het vlak van de muziek uit de ars nova en de ars
subtilior.
Van meet af aan vielen de cd's van Pedro Memelsdorff in de prijzen. Ars Subtilis Ytatica, D'Amor ragionando en En attendant verschenen bij het
label Arcana. Voor Erato realiseerde Mala Punica de opnamen van Hélas Audi
met liederen van Matteo da Perugia. Sidus preclarum met de integrale motetten
van Johannes Ciconia en de Missa Cantilena met liturgische polyfonie van
Matteo da Perugia en Záchara da Teramo. In 2001 verscheen een nieuwe opname van de madrigalen van Paolo da Firenze, onder de titel Narcisso specu/ando,
bij Harmonia Mundi France. Naast de bejubelde opnamen met dit ensemble
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bracht Pedro Memelsdorff, samen met Andreas Staier, de cd Delight in disorder, The English
Consort of Two Parts 1640-1680 uit bij Harmonia Mundi France.
De veelzijdige Pedro Memelsdorff maakt ook graag tijd vrij om masterclasses
over blokfluit te geven aan de Civica Scuola di Musica in Milaan en het ESMUC in Barcelona.
Hij leidt bovendien een klas kamermuziek en doceert geregeld over de theorie en de uitvoeringspraktijk van de ars nova. Als gastdocent wordt hij vaak uitgenodigd door conservatoria
en internationale cursussen, onder meer in Parijs bij de Fondation Royaumont, in Buenos
Aires, Londen, Lyon, Keulen, Kopenhagen, Maastricht, Bremen, Boston, Tilburg, Wiesbaden,
Haifa, Bazel en Leuven. Hij was ook gastdocent aan de universiteiten van Pavia, Bologna,
Buenos Aires en Oxford.
Pedro Memelsdorff schrijft geregeld bijdragen in gespecialiseerde tijdschriften
en hield al heel wat voordrachten op congressen. Hij heeft dan ook al verschillende publicaties op zijn naam staan, zoals Piá chiar che'l sol over de contratenor Antonello da Caserta, Col
dolce suon che da te ptove, een studie over Francesco Landini en de muziek van zijn tijd, en
Lizadra donna over de contratenoren van Matteo da Perugia. Zijn artikel over microtonaliteit
in de ars subtilior verscheen in het Duitse tijdschrift Musik & Aesthetik.
Sinds 1984 woont de muzikale duizendpoot in het Italiaanse Bologna.

Mala Punica
De naam van het ensemble Mala Punica (granaatappels) staat symbool voor de
verboden vrucht, voor vruchtbaarheid en tezelfdertijd voor de vrucht van de dissonantie: totaal
verwaarloosde maar fascinerende muziek die tot hiertoe als ongeschikt werd beschouwd voor
het hedendaagse publiek. Het gaat om de 'ars subitilior' van het einde van de 14de eeuw,
gebracht door een ensemble dat vastbesloten is om deze muziek in ere te herstellen door middel van vernieuwende, soms zelfs provocerende interpretaties. Grotendeels dankzij Mala
Punica zijn componisten als Matteo da Perugia, Záchara da Teramo en Antonello of Filippo da
Caserta geen onbekenden meer bij een publiek dat de ars nova tot voor kort enkel kende via
Landini of Machaut.
Mala Punica maakte zijn debuut met een trilogie van Franse en Italiaanse profane liederen uit de ars subtilior en stapte daarna over naar de meest monumentale van de
late 14de-eeuwse genres, namelijk de liturgie. Het ensemble past zich aan naargelang de vereisten van de verschillende genres: stemmen en instrumenten bespelen de hele 14de eeuw en
roepen de rijke, originele klanken terug op. De bezetting kan variëren van zes of acht personen tot een voltallige formatie bestaande uit twaalf zangers en acht instrumenten, waaronder
orgels, beien, fluiten, vedels, harp en luit.
De vocale stijl grijpt terug naar een van de meest verfijnde technieken met
micro-intervallen, haast onmerkbare glissandi, microdynamiek of alliteraties, die allemaal
bedoeld zijn om de retorische en emotionele kracht van de tekst te vergroten. De instrumentale praktijk getuigt van een historisch berwustzijn en 'biscanto improvvisato', aspecten die
Mala Punica zijn karakteristieke klankrijkdom verlenen.
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Mala Punica

Mala Punica heeft met ongemeen succes opgetreden in de meeste Europese landen en in zowel Noord- als Zuid-Amerika: Boston, New York, Miami, Parijs, Wenen, Berlijn,
Brussel, Amsterdam, Utrecht, Barcelona, Lissabon, Bergen, Kopenhagen, Antwerpen, Saintes,
Zürich, Bern, Bazel, Milaan, Ravenna, Napels, Toulouse, Buenos Aires... De zeven cd's van de
groep worden beschouwd als referentie-opnamen voor het repertoire van de late
Middeleeuwen. In totaal kreeg het hiervoor wel veertig internationale onderscheidingen toegekend: Diapason d'Or, Choc de Monde de la Musique, 10 van Répertoire en Classica, de Prix
Joker en de Deutscher Schallplattenpreis, de Belgische Caecilia-prijs, de Nederlandse Edison
Award, de Poolse Prix Studio, Amadeus, Orfeo en de Premio Vivaldi Fondazione Cini.
Sinds 1993 wordt Mala Punica gecoproduceerd door de WDR en vanaf 1998
ontvangt de groep subsidies van de Fondation France Télécom.
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Gregoriaans
Kyrie

Gregoriaans
Sanctus

Anoniem
Kyrie
Kyrie
uit: Faenza, Biblioteca Comunale,
MS 117 (Codex Faenza)

Anoniem
Sanctus
uit: Guardagrele, Chiese Santa Maria, MS1

Matteo da Perugia (fl. 1400-1416)
Gloria
uit: Modena, Biblioteca Estense, MS Alpha M.5.24
Anoniem
Gloria
uit: Faenza, Biblioteca Comunale,
MS 117 (Codex Faenza)
Antonio Zechara da Teramo (ca. 1350/60-1413)
Gloria Fior Gentile
uit: Bologna, Civico Musea Bibliografico Musicale,
MS 0 15
Anoniem
Intavolatura di mottetto
uit: Faenza, Biblioteca Comunale,
MS 117 (Codex Faenza)
Matteo da Perugia
Credo
uit: Modena, Biblioteca Estense, MS Alpha M.5.24
Antonio achara da Teramo
Credo Vilage
uit: Bologna, Civico Musea Bibliografico Musicale,
MS 0 15
& Trento, Casten() del Buon onsiglio, MS 88
& Kopenhagen, Det Kongelige Bibliotek,
MS 17a
Non voler donna
uit: Firenze, Biblioteca Medicia-Laurenziana, MS
Palatino 87 (Codex Squarcialupi)
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Anoniem / Jacopo da Bologna (1340-?1386)
Per verità portare
uit: Faenza, Biblioteca Comunale,
MS 117 (Codex Faenza)

Anoniem
Magnificat
uit: Faenza, Biblioteca Comunale, MS 117 (Codex
Faenza)
Anoniem
Sicut erat in principio
uit: Faenza, Biblioteca Comunale, MS 117 (Codex
Faenza)

Faventina: op het snijpunt van religieuze en profane
composities aan het einde van de 14de eeuw
In het programma Faventina (uit de stad Faenza) vergelijkt Mala Punica de
Italiaanse polyfonie van de ordinariummis (ca. 1380-1400) met de instrumentale diminuties
die zijn overgeleverd in het handschrift Faenza MS 117, de zogenaamde Codex Faenza. Deze
diminuties ofwel versieringen en omspelingen - door middel van snelle loopjes - van de hoofdtonen van de oorspronkelijke melodie, zijn de meest virtuoze van de gehele trecentotraditie en
werden voor de begeleiding van de alternatimgezangen gebruikt en mogelijk gespeeld op orgel,
spinnet of door een groepje instrumenten. Koor, solisten en instrumenten wisselden elkaar
voortdurend af in een spannende dialoog. Aan het slot is een voor het eerst gereconstrueerde
trecentovesper te horen, waarin een instrumentaal ensemble de alternatim- en binatimstemmen aanvult. Als voorbeeld hiervoor diende een diminutie uit het manuscript Strassburg 222.
Flamboyante polyfonie. Italiaans pathos, vaardige zangimprovisaties en instrumentale diminuties: hieruit valt op te maken wat voor spectaculair effect de trecentoliturgie op de toehoorders en toeschouwers uit die tijd moet hebben gehad.
Geen ander handschrift van de ars nova heeft zoveel wetenschappelijke belangstelling gewekt en discussies uitgelokt als de beroemde CodPY Faenza, de omvangrijkste
bewaard gebleven middeleeuwse anthologie van instrumentale diminuties. De verzameling
bestaat uit twee delen. In het eerste overwegen de tabulaturen van ars-novacomposities, waarvan een paar aan de hand van hun incipit aangeduid kunnen worden. Aan het begin staan
miscomposities, aan het eind een Benedicamus Domino. Het tweede deel bevat vooral 14deeeuwse werken die, analoog aan het eerste deel, door verschillende liturgische composities
worden afgewisseld, en eindigt ook met een Benedicamus Domino. De behandeling van de oorspronkelijke composities is opvallend uniform: de onderstem wordt onveranderd overgenomen
en verloopt in lange notenwaarden, terwijl de melodie van de bovenstem als uitgangspunt voor
bijzondere versieringen dient.
Deze verzameling, gecompileerd in Noord-Italië rond 1420, vormt een indrukwekkende bron van dirninuties van Franse en Italiaanse wereldlijke liederen, ballades, virelais, rondeaus, madrigalen en estampies. Ze bevat, zoals gezegd, enkele misdelen (drie keer
een Kyrie en twee Gloria's) en een groep liturgische diminuties die pas onlangs gedeeltelijk geïdentificeerd konden worden. Daaronder bevindt zich het vroegste voorbeeld van een polyfone
Mariavesper, wat hier betekent: diminuties van een hymne Ave mans stella, drie verzen van
het Magnificat en een spectaculair Benedicamus Domino tot slot. Hiertoe behoort ook nog de
diminutie van een sacraal motet, dat ooit misschien als onderdeel van de vesper bedoeld was.
Onder de wereldlijke gezangen in de Codex Faenza bevinden zich een paar voorbeelden van 'cantasi come' (op de wijze van): madrigalen of ballades, waarvan de originele teksten al in de late 14de of vroege 15de eeuw door nieuwe lauden zijn vervangen. Deze 'nieuwe'
geestelijke muziekstukken dienden voor het particuliere of gemeenschappelijke gebed in de
'compagnie di laudesi' (religieuze broederschappen) of werden - zoals in dit programma - in
misopvoeringen of breviergebeden geïntegreerd. In z'n geheel toont het repertoire van de Codex
Faenza hoe rijk misdelen, vespers en lofzangen in het Italië van de vroege 15de eeuw versierd
werden. Daar komt bij dat dit handschrift, samen met een paar vrijwel contemporaine Duitse
bronnen, een van de eerste werken is die ook de zogenaamde alternatimpraktijk van miscomposities in die tijd documenteren: zangers die het gregoriaanse koraal zongen (monofoon of
improviserend naar gelang de traditie van het cantus planus binatim), alternerend met of
gezamenlijk met de virtuoze versieringen van een genoteerde instrumentale begeleiding. De
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instrumentaal bewerkte passages uit het Kyrie en het Gloria aan het begin van het programma moeten namelijk afgewisseld worden met de gezongen, eenstemmige melodieën van de gregoriaanse mis Cunctipoteus genitor Deus.
De kwestie van de precieze uitvoering van deze tabulaturen wordt hier niet
behandeld. Want hoewel de tabulatuur voor een toetsinstrument geschreven schijnt te zijn, is
een uitvoering door een ensemble van middeleeuwse instrumenten (vedel, harp, blokfluit)
alleszins gerechtvaardigd. In de uitvoering van Mala Punica volgt de polyfone zangimprovisatie de regels voor de alternatimpraktijk uit een gezaghebbende verhandeling over discantgezang uit die tijd: de Ars ad discantandum contrapunctum van Paolo da Firenze. De daarvoor
gekozen instrumenten zijn in wezen gotische orgelpositieven en reconstructies van het oudste
bekende type van een middeleeuwse klavecimbel, het 'échiquief of spinet. De andere instrumenten, zoals trombones of vedels, werden ontleend aan traktaten, kronieken, fresco's en
schilderijen uit die tijd.
Van de ars subtilior wordt vaak gezegd dat ze zich in alle genres op dezelfde
manier heeft ontwikkeld: de componisten zouden hun raffinement en complexiteit vooral in
wereldlijke liederen hebben kunnen uitleven, maar minder in motetten en composities voor
het ordinarium. Het grote aantal ballades, rondeaus en virelais zou door de grotere vrijheid in
de tekst (vaak van de hand van de componist zelf) en de rijkdom van de literaire thema's te
verklaren zijn, terwijl men bij de ordinarium- en propriumdelen van de mis nu eenmaal aan
de sinds eeuwen vastliggende teksten gebonden was. Dit traditionele beeld behoeft echter een
correctie. De ars subtilior hield zich vooral bezig met hetgeen karakteristiek was voor de
muziek van de 14de eeuw: het subtiele spel met de geestelijke en wereldlijke inhoud van de
muziek dat de grenzen tussen de genres wilde uitwissen.
Antonio Záchara da Teramo, scriptor en cantor aan het pauselijke hof, haalde
uit zijn omvangrijke oeuvre van filosofisch getinte wereldlijke composities thematisch materiaal dat hij naar het ordinarium transponeerde, zoals bijvoorbeeld in het Gloria en het Credo
waarvoor hij zijn ballades Rosetta che non cambi mat colore en Un fior gentil gebruikte.
Verbluffend is zijn koele en briljante Gloria Fior gentile, waarin hij de oorspronkelijke melodie
min of meer letterlijk had overgenomen. Het gezamenlijke declamatorium. het incidentele wisselspel tussen de verscheidene stemmen en de dramatische opzet van de afzonderlijke solistische episodes maken deze compositie tot een extreem voorbeeld van middeleeuwse muziekretoriek. Záchara, een scherpzinnige commentator van geestelijke teksten, liet hier zien dat de
subtilitas naar Franse stijl en de nieuwe balladenstijl van de Codex Lucca en de Codex
Sguarcialupi hem evenzeer vertrouwd waren als de liturgische gezangen en de Misse Cantilene,
ofwel de kerkelijke tegenhangers van ballades en madrigalen.
En zo heeft de Codex Faenza op zijn minst één wezenlijke eigenschap met de
ars-subtiliorcomponisten gemeen, want ook hier wilde de (anonieme) arrangeur het esthetische genot van de miscomposities verhogen door ze te overladen met virtuoze versieringen en
omspelingen. Hun liturgische functie werd niet volledig naar de achtergrond verwezen, maar
schijnt wel aan belang te hebben ingeboet. Zo liet Záchara da Teramo door het gebruik van
citaten uit zijn eigen wereldlijke werken een persoonlijke mening over de religieuze praktijk
doorschemeren. Alleen al door het feit dat hij de luisteraar eigenlijk de opdracht gaf de herkomst van de citaten te raden, leidde hij hem, of hij wilde of niet, van de religieuze inhoud af.
Pedro Memelsdorff & Katelijne Schiltz
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Voor de misdelen: zie p.146

Per verita portare
Per verità portare al mondo nacque
Giesu potente po' tal morte cruda
sostenne in croce c'al suo padre piacque
che sua persona fosse tutta igniuda
e flagellata e da' ssu' ochi II velo
porto pel tradirnento che fe' Giuda.
Per darci parte del regno del cielo,
bebu' a la fine amar' aceto e fiele.

Om waarheid op aarde te brengen werd
Jezus almachtig geboren, een wrede
dood droeg hij aan het kruis toen het zijn vader
behaagde dat zijn lichaam geheel naakt was
en gegeseld en het doek van zijn ogen
afgenomen door het verraad van Judas.
Om ons een deel te geven van het hemelrijk
dronk hij aan het eind bittere azijn en gal.

Magnificat
Magnificat anima mea Dominum.
Et exsulcavit spiritus meus
in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem
ancillae suae.
Ecce enim ex hoc beatem me dicent
omnes generationes.
Quia fecit mihi
qui potens est,
et sanctum nomen ejus.
Et misericordia ejus
a progenie in progenies
timentibus eum.
Peelt potentiarn in brachio suo,
dispersit superbos
mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini ejus in saecula,
Gloria Patri, et Filio
et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio,
et nunc, et semper
et in saecula saeculorum.
Amen.

Mijn ziel prijst hoog de Heer.
En mijn geest heeft zich verheugd
in God, mijn redder
Omdat Hij de nederigheid
van zijn dienstmaagd gezien heeft.
Want zie, van nu af aan
zullen alle generaties mij zalig prijzen.
omdat Hij aan mij grote dingen verricht,
Hij die machtig is,
en heilig is zijn naam.
En zijn barmhartigheid
gaat van geslacht tot geslacht
voor hen die Hem vrezen.
Hij heeft macht uitgeoefend met zijn arm,
en hen uiteengeslagen
die trots zijn in het denken van hun hart.
Machtigen heeft Hij van de troon gestoten
en bescheiden mensen verheven.
Behoeftigen heeft Hij overladen met gunsten
en de rijken met lege handen weggestuurd.
Gesteund heeft Hij Israël, zijn knecht,
(en) zijn barmhartigheid kenbaar gemaakt.
Zoals Hij aan onze voorvaderen gezegd heeft,
Abraham en zijn nageslacht voor eeuwen.
Ere aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin
en nu en altijd
en in alle eeuwigheid
Amen.

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

Zoals het was in het begin
en nu en altijd
en in alle eeuwigheid
Amen.
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Vertaling Italiaans: Eviartne de Kup
Vertaling Latijn: Ank Reinders
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A Cumpagnia
p.266 -> p.275
De Corsicaanse gemengde groep A Cumpagnia bestaat uit zangers en instrumentalisten. Hun repertoire omspant zowel het religieuze als het
wereldlijke lied, zowel de traditie als creatie. Sommigen van de musici leven hun
talenten ook in andere domeinen uit en zijn bijvoorbeeld actief als klavecimbel-,
fluit- of vioolbouwer.
A Cumpagnia ontstond in 1978 uit de groep E Voce di u Cumune
waarvan het de werkzaamheden op het vlak van onderzoek, analyse en experiment actief verder zet. Centraal in de opvattingen van de groep staan de stem
en de polyfonie. Voor A Cumpagnia zijn deze elementen dé middelen bij uitstek
om de tijd en ruimte van de eeuwenoude Corsicaanse tradities terug op te roepen. Overigens spreiden deze rijke tradities van het eiland evenveel variëteit
tentoon als er verschillende 'pieve' (microregio's) zijn en waren ze onderhevig
aan tal van invloeden, waaronder die van de franciscanen. Poëtische en muzikale improvisatie vormt een tweede hoeksteen van het Corsicaans cultureel erfgoed. Alleen of in gezelschap van verhalenvertellers uit andere culturen: A
Cumpagnia bewandelt deze weg regelmatig.
De groep heeft al heel wat opnamen gerealiseerd, waarvan de meest
recente zijn: Missa Defunctorum en E voce di e pette Polyphonie/Polyrythmie uit
1997, Nartne di Corsica uit 1999 en In paglyella uit 2004.
Het gezelschap ondernam verschillende tournees met zijn programma's en trad onder meer op in het Voices Festival in Utrecht, het Festival de
musiques sacrées in Perpignan, het Kremlin in Moskou, Lissabon, Santa Teresa di
Gallura op Sardinië, het Teatro la Fenice in Venetië, het Festival du Thoronet van
Avignon, Sankt Johann in Zwitserland, Las Palmas de Gran Canaria, Biarritz, het
Festival Voix et Route romane in Straatsburg, het Festival de Sablé van Sablé-surSarthe, het Festival du Chant des chapelles in Brest, de Villa Medici in Rome en
voor het Comitato Lombardia Europa Musica 2000 in Como.
De thuisbasis van A Cumpagnia is het auditorium van Pigna.
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Anoniem
Stabat mater
Requiem
Santu
Offertorium
Offertoriu
Magnificat
Lode di u Sepolcru
Tota pulchra
U lamentu â Ghjest)
Tantum Ergo
Ecco bella
A baddata di Roccapina
Imprestami
Tarra di fondu
Quandu lu monte di Tagliu
Pad re
Versu di Terrivola
U Lamentu di u castagnu
A Violetta
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Traditionele polyfonie uit Corsica
De meeste gezangen die A Cumpagnia brengt, worden sedert mensenheugenis
mondeling doorgegeven. Of het nu om religieuze of om wereldlijke liederen gaat, uitgevoerd
aan het altaar of op café, dezelfde drie stemmen komen steeds terug: de 'terza', de 'siconda'
en de 'bassu'. Zij zingen 'paghjelle' (distichons), 'terzet& (terzetten), `madrigalf (madrigalen) en
'canti sacri' (religieuze gezangen).
Na de inzet van de 'seconda', meestal op de vijfde toontrap, komen de stemmen
samen en zingen ze in parallelle kwinten en octaven. Het lied eindigt altijd met de bas in
octaaf, de tonica en de grote terts, en veelvuldige, vloeiende versieringen. Verder wordt het traditionele Corsicaanse lied gekenmerkt door zijn modaal aspect en het gebruik van afstanden
die kleiner zijn dan een halve toon, vooral op de derde toontrap, de 'terza mezzana'.
Dankzij onderzoek door-historici en met de hulp van Marcel Pérès, is er echter
een ontdekking gedaan die een nieuw daglicht op het muziekpatrimonium werpt. Tussen de
schatten van een franciscanenklooster zijn namelijk prachtige manuscripten ontdekt met antifonen die getuigen van het bestaan van een geschreven overlevering naast de mondelinge. Ook
deze traditie wil A Cumpagnia terug onder de aandacht brengen.
Het religieuze gedeelte van het programma opent met een een lied opgedragen
aan de heilige Maagd: een Stabat Mater afkomstig uit Curbara (of Corbara), een dorpje in het
noorden van Corsica.
Het Requiem dat erop volgt, evenals het eerste Offertoriu, behoren tot het franciskanerrepertoire uit de 18de eeuw, teruggevonden in het klooster van Calacuccia, ook in het
noorden van het eiland.
Eveneens franciskaans zijn het Tota pulchra uit het klooster van Marcassu en
het Tantum Ergo uit het klooster van Alzipratu, uit de 16de eeuw.
Het Santu, een Corsicaanse zegeningszang herkomstig van U Mucale (of
Moncale), werd dan weer opgetekend door Nando Acquaviva bij kanunnik Alberti. De tweede
stem en de baspartij ervan werden door Nando Acquaviva gereconstrueerd.
Ook het Magrifficat werd in U Mucale opgetekend, meer bepaald in 1983 door A
Cumpagnia bij Tumasgiu Nami, prior van de broederschap van Calinzana (Calenzana).
Het tweede Offertoriu dat vanavond uitgevoerd wordt, is het offertorium van de
mis voor de overledenen, afkomstig uit Rusiu (Rusio).
De Lode di u Sepolcru ten slotte, behoren tot de paasliturgie uit Tagliu (Taglio)
en het U lctmentu Ghjeset is een origineel stuk dat de lijdensweg van Christus verhaalt en
geschreven werd door Nando Acquaviva, Tonsi Casaloga en Roccu Mambrini.
Het madrigaal Ecco Bella leidt het profane gedeelte van vanavond in. Het lied
resulteert uit de opzoekingen van Petru de Man in Tagliu en werd gepopulariseerd door de
betreurde Ghjuliu Bernardini. Het staat zeer dicht bij de traditionele vorm uit de Italiaanse
Renaissance, met zijn herhalingen van woorden en zinsdelen, en de onregelmatige rijmen. De
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muzikale structuur is typisch voor de gezangen in twee toonaarden (metabolen) met één toonafstand: de tonaliteiten van D en C wisselen mekaar af, in aaneengeregen strofen, volgens de
'modu pellegrinu'.
Heel wat recenter is A baddata di Roccapina. Dit lied werd gecomponeerd voor
de film Amour et Vendetta uit 1930, gerestaureerd door de nationale cinematheek van
Frankrijk voor het festival Cinémémoire, waar de muziek tijdens de voorstelling, net zoals in
1930, live gespeeld werd.
Imprestami, op muziek van Nicole Casalonga, werd gecreëerd voor een hedendaags dansspektakel over de kinderjaren. Dit gedichtje, dat aan een jong zwart hennetje
gericht is, wordt gewoonlijk als een paghjella (distichon) gezongen en evoceert een ingebeelde
reis.
Na Tarra di fondu, van de hand van J.P. Orliac en Nicole Casalonga, wordt er
nog zo'n paghjella gezongen: Quandu La monte di Tagtiu. Hierin zegt een verliefde jongeling dat,
vóór hij ooit zijn geliefde zal verlaten, nog eerder de berg over het kerkplein zal komen wandelen, en het water van de fontein hem ontzegd zal worden. Dit gegeven leek nog onmogelijk
toen Felix Quilici het trio van Tagliu optekende, maar het is nu ten dele bewaarheid. De berg
staat er nog steeds, maar het water van de fontein...
Ook Padre is ter plaatse in Tagliu opgetekend, meer bepaald door Pipo de Man.
Het madrigaal heeft de gebruikelijke elfvoetige metriek, ook al is die onregelmatig. In feite gaat
het om een kleine komedie waarin een jonge man aan een priester vraagt hem de weduwe te
leren kennen die zopas gebiecht heeft. Hij geeft hem de verzekering dat hij goed voor haar zal
zorgen, mét Gods hulp. Niettegenstaande de ernstige toon gaat het om een ondeugend liedje.
De tweede stem van de paghjella Versu di Terriuola is door Pasquale Ottavi opgetekend in een gehucht van Valle d'Alisgiani in het noordoosten van Corsica in 1980. De arrangementen van de andere stemmen zijn van A Cumpagnia.
Op een traditionele melodie, vertelt het satirische lied U Lamentu di u castagnu
daarna over de ondankbaarheid van de Corsicanen die de kastanjebomen, al eeuwenlang hun
broodwinning, aan de zagers uitleveren. Het lied wordt ondersteund door een vocale en ritmische creatie van Jerome Casalonga en Nando Acquaviva.
A Violetta ten slotte, is een madrigaal uit Curbara dat opgetekend werd door
Toni Casalonga bij Natale Innocenti in 1975. Dit lied van Italiaanse herkomst werd aangepast
aan een andere melodie met Balaanse klanken. De arrangementen zijn van Nicole Casalonga.
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Stabat mater
Stabat mater
jwcta crucem lacrimosa
dum pendebat Filius.

In smarten stond de moeder
naast het kruis, wenend,
waar haar zoon hing.

Cujus animam gementem
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.

En haar zuchtend hart,
bedroefd en treurend,
werd door een zwaard doorboord.

0 quam tristis et qfflicta
fuit iila benedicta
Mater unigenitil

0 hoe droevig en treurig
was die gezegende
moeder van de Eniggeborene.

Quae morebat et dolebat
Et timebat cum videbat
nati penas incliti.

Ach, hoe treurde en leed ze
vol vrees terwijl ze
de smarten van haar roemrijke kind zag.

Quando corpus morietur
irae ut animae donetur
paradisi gloria.

Als mijn lichaam sterven zal,
geef dan dat mijn ziel het geschenk
ontvangt van de glorie van het paradijs.

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

Geef hun eindeloze rust, Heer,
moge het eeuwige licht voor hen verschijnen.
U past lofzang, Heer, in Sion
en U zal men offers brengen in Jeruzalem.
Aanhoor mijn gebed,
alles wat leeft zal tot U komen.
Geef hun eindeloze rust Heer,
moge het eeuwige licht voor hen verschijnen.

Santu
Santu, Santu, Santu,
Signore diu sabaoth,

Heilige, heilig, heilig,
de Heer der hemelse scharen,

pieni so i eelt e la terra
di ia to santa gloria
hosannah in l'alti mil.

vol zijn hemel en aarde
van uw heerlijkheid
hosannah in de hoge.

Benedettu quellu chi venne
in nome di u signore
hosannah in l'alti

Gezegend Hij die komt
in de naam des Heren
hosannah in de hoge.

Offertorium
Domine Jesu Christe, Rex gloriae,

Heer Jezus Christus, Koning der glorie,
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libera animas
omnium. fidelium defunctorum
de poenis inferni, et de profundo lacu.
Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas Tartarus,
ne cadant in obscurum:
sed signifer sanctus Michael repraesentet
eas in lucem sanctam,
quam olim Abrahae promisi-sti
et semini ejus.

bevrijd de zielen
van alle overleden gelovigen
van de pijnen van de hel en de grondeloze poel.
Bevrijd hen uit de muil van de leeuw:
dat de afgrond hen niet verzwelgt,
dat ze niet verzinken in de duisternis,
maar de vaandrig, de heilige Michael,
voere hen naar het heilige licht
dat Gij eertijds beloofd hebt aan Abraham
en zijn nageslacht.

Hostias et preces tibi Domine
laudis offerirnus:
tu su.scipe pro animabus fitis,
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine, de morte
transire ad vitam
quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Offeranden en lofzangen
bieden wij U. Heer,
aanvaard ze voor de zielen van hen
wier gedachtenis wij heden gedenken:
doe hen uit de dood overgaan
naar het leven
dat Gij eertijds hebt beloofd aan Abraham
en zijn nageslacht.

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

Mijn ziel prijst hoog de Heer.
En mijn geest heeft zich verheugd
in God, mijn redden

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

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

Quia fedi mihi magna
qui potens est
et sancturn nomen eius.

Omdat Hij aan mij grote dingen verricht,
Hij die machtig is,
en heilig is zijn naam.

Et misericordia eius
a progenie in progenies
timentibus eum.

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

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

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

Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.

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

Exurientes implevit bonis
et divites dirnisit inanes.

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

Suscepit Israel puerum suum,

Gesteund heeft Hij Israël, zijn knecht,

recordatus misericordiae suae.

(en) zijn barmhartigheid kenbaar gemaakt.

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

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

Lode di u sepoicro
Qua fermiamo ecco ti sepolcro
nel cui fortunato seno sta sepolto
in braccio a morte Jesu nostro Nazareno.
Qui compagni, qui
qui sta sera contemplar dobiam'
ii vero ii terribile, ii piu mesto
tra i misteni gran mistero.

Hier sluiten we nu het graf
die zalige tombe waarin onze Jezus de Nazarener
begraven is in de arm van de dood.
Komt hier vrienden, komt hier,
wij die vanavond het ware, het vreselijke,
het meest trieste van alle misteries,
het grote misterie moeten aanschouwen.

Tota pulchra
Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te.
Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel,
tu honorificentia populi nostri,
tu advocata peccatorum.
0 Maria, virgo prudentissima,
mater clementissima.
Ora pro nobis, intercede pro nobis
ad Dominurn, Jesum Christum.

Geheel schoon zijt gij, Maria,
en de eifsmet is niet in u.
Gij, de roem van Jeruzalem, de vreugde van Israël,
gij, de luister van uw volk,
gij, de toevlucht van de zondaars,
0, Maria, maagd zo rijk aan begrip,
moeder, zo rijk aan erbarmen,
bid voor ons, spreek voor ons ten beste
tot de Heer, Jezus Christus.

U lamentu â Ghjesit
0 tu chi dormi issa petra sculptta
d'ave suffertu da colpi a ferita
dopu d'atroci martiri
persu hai ancu a vita
ogtge riposi tranguillu
a to suffrenza e finita.

0 Gij die slaapt in deze gebeeldhouwde rots
omwille van de opgelopen slagen
na wrede ontberingen
hebt Gij zelfs het leven verloren
vandaag rust Gij stil,
uw lijden is ten einde.

Ma eiu so di una fiamma ardente
brusgiu e mughju tutt'ognunu mi sente
so i lamenti di cumpagni
e d'una mamma e piente
chjamu ancu diu supremu ci
ritorni stu nucente.

Maar ik voel mij tegelijk verbrand en gewond
onder een brandende vlam
onder de klaagzangen van de gezellen
en het geweeklaag van een moeder
vraag ik nog: "God in de Hoge.
wend dit lijden van ons af.

E fu. per quella cun spiritu feroce
da tanti colpi e viuienza atroce
ghjodi Ie mani e ii pedi
questi t'anu messu in croce
o Diu tante suffrenze fa
ch'io senti a to voce.

Gij onderging de wreedheid en
het vreselijke geweld van zoveel slagen.
Gekwetst zijn uw handen en voeten;
die lieden hebben U aan het kruis genageld.
0 God, zoveel lijden
maakt dat ik je stem hoor.
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Ogl-ije per sempre tutta quesehe finita
ava si mortu he persa a partita
oramai in Gerusalemme
Ia glgente he sparnuccita
vergogna n'un ci ne manco.,
morte so la fede e la vita.

Nu is dat alles voorbij.
Nu ben je dood en is het pleit verloren.
Voortaan heeft het volk
in Jeruzalem nog slechts hoon.
Aan schaamte ontbreekt het ons niet,
geloof en leven zijn dood.

Tantum ergo
Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui:
et an.tiquum documentum
navo cedat ritui:
prestet fides supplementum
sensuum defectui.

mat ons geknield zulk een heilig
sacrament aanbidden.
Laat de oude voorschriften wijken
voor de nieuwe eredienst.
Het geloof moet ons dat geven
wat de zinnen niet vermogen te doen.

Ecco bella
Ecco bella, del moi core,
moi core l'anima einvio
einvio l'anima del mio pe(ttu)
perch.e ti adoro.

Hier, schone, zend ik u
vanuit mijn hart.
zend ik je de ziel uit mijn gemoed
omdat ik je aanbid.

Ti adoro o bella e che sperar poss'io
poss'io sperar da te?
Poss'io sperar da te, da te,
qualche ristoro?

Ik aanbid je, schone, en wat kan ik verhopen,
kan ik van jou verwachten?
Kan ik van jou, van jou verwachten
enige troost?

Ristoro ai miei tormenti,
ognor desio, desio sempre a goder,
a goder listessa sorte.

Troost voor mijn lijden
wens ik elke dag, altijd wens ik te ondergaan
te ondergaan hetzelfde lot.

Quandu lu monte di tagliu
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Quandu lu monte di tagliu
falleret in Piazza á a glgesgia

Wanneer de berg van Tagliu
op het kerkplein zal rondwandelen

or l'acgua di ia funtana
per bete serez difesa

dan zal het verboden zijn
het water van de bron te drinken.

tandu penseraghju á te (ne)
la mio lampera incesa.

Zolang zal ik aan jou denken
en blijft mijn lantaarn branden.

Padre

Padre

Padre scurttrai
L'amica un di suletta.
e cosa Ii dicesti, o figlio moi?
Padre Ii disse

Eerwaarde vader, ik heb
op een dag een vriendin ontmoet, alleen.
En wat heb je haar gezegd, mijn zoon?
Eerwaarde ik heb haar gezegd

un fatte piu Ia ritrosettct.

blijf niet meer de teruggetrokkene.

Padre io so venuto a confessarmi.
Ditemi se vo site maritata o figlia.
Padre veduva so senza famiglia.

Eerwaarde vader; ik ben gekomen om te biechten.
Zeg mij ofje gehuwd bent ofjong meisje.
Eerwaarde, ik ben weduwe zonder gezin.

Assolvetemi voi padre pietosu
chi diu mi assolvera se a me portate
a parlar con Ia brava
mi son'ascosu.

Schenk mij vergiffenis, vrome biechtvader
want God za/ mij vergeven als mijn pogingen
om met die goede vrouw te spreken
verhoord worden.

Versu di Terrivola
Figlioli n'aglyu tre'n casa
i vegu mattiree sera
ma á te án ti vegu & locu
u me fior' di Primavera
chi ti risembra lu sole,
quandu lu mare si leva.

Kinderen, ik heb er drie in huis
ik zie ze 's morgens en 's avonds
maar bij jou zie ik er één in de plaats
o mijn lentebloem
die op je lijkt, hij alleen
wanneer de zee opkomt.

E pur mi prumittisti o ricca gemma
d'amarmi sempre in fin al di di morte
e oglge mi ai riclottu & l'ora estrema.

Nochtans heb je mij beloofd, o schitterend juweel
me altijd te beminnen tot aan de dag van de dood
en nu heb je mij tot het laatste uur veroordeeld.

Ho perduto l'ingresso delta corte.
Tolta m'hè stata la solita entrata
di quelle usate á me prettiche porte.

Ik heb de ingang van het hof verloren.
De gebruikelijke toegang tot die deuren
waarvan ik het gebruik zo gewend was.

0 barbara in amor! Nice spietatal
Perchè nun ti ammolisce ii cor nel petto
pensando d quella libertet passata?

0 liefdesbarbaar! Wrede harteloze!
Waarom wordt je hart niet week irtje boezem
bij de gedachte aan de vroegere vrijheid?

Sono al fine languente è derelittu
meschin che piange e poi sospira tantu
solu per avè perduto 11 suo dirittu!

Ik ben ten einde raad van treurnis en verloren
het is een kleinzerige die zoveel weent en zucht
enkel maar omdat hij zijn recht verloren heeft.

Enkel deze Corsicaanse teksten werden ons
bezorgd door A Cumpagnia.
Vertaling Latijn: Rob Borst & ICTL
Vertaling Corsicaans: ICTL
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Ensemble Braccio
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Ensemble Braccio
Geprezen om zijn "intieme en communicerende spel", zijn "fris en
levendig muziek maken" en zijn "solide uitvoeringen", speelt het Ensemble
Braccio muziek uit de 16de en 17de eeuw op hetzelfde niveau als de beste
moderne strijkkwartetten. Het ensemble, in 1996 door Jonathan Talbott en
Tormod Dalen opgericht, gebruikt musicologische en historische bronnen om
het bekende en onbekende repertoire voor vioolconsort te onderzoeken en het
vervolgens aan een hedendaags publiek te kunnen aanbieden.
Tijdens concerten door heel Europa en Scandinavië verwierf het
Ensemble Braccio bekendheid door zijn avontuurlijke programmering en stijlvolle uitvoeringen. De eerste cd van het ensemble, I nscivious Sounds and other
amorous things, is in 2003 uitgebracht tijdens het Holland Festival Oude
Muziek Utrecht.

Jonathan Talbott
Jonathan Talbott, die door de Aachener Zeitung een ware "meester in barokversieringskunst" genoemd werd, maakte zijn viooldebuut op zijn
zestiende. Nu is hij een van Europa's meest veelzijdige bespelers van oude
strijkinstrumenten: hij neemt zowel de barokviool, de renaissanceviool, de rebec
als de middeleeuwse vedel ter hand.
Jonathan Talbott leidde barokorkesten in steden als New York,
Londen, Parijs, Johannesburg en Istanboel en werkte mee aan opnamen van
onder andere The King's Noyse, The Boston Camerata, Super Librum en
Currende. Ook als leraar is hij bekend. Zo geeft hij lezingen en masterclasses
aan universiteiten en conservatoria en verleent hij zijn medewerking aan zomercursussen in zijn geboorteland de Verenigde Staten, in Afrika en in Europa.
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Tormod Dalen
Tormod Dalen begon zijn carrière als cellist tijdens tournees door Scandinavië,
Europa en de Verenigde Staten met het Tronderkvartetten en met vooraanstaande Noorse
symfonieorkesten. Sinds zijn specialisatie in oude muziek is hij een veelgevraagd solist en
kamermusicus in Europa, Azië en het Midden-Oosten. Hij trad op met ensembles zoals The
Gabrieli Consort, Les Arts Florissants, La Petite Bande en Le Concert Spirituel en is eerste cellist van het Noorse barokorkest. Tormod Dalen is bovendien docent barokcello aan het
Conservatoire National Régional van Toulouse.

Arwen Bouw
Sinds haar studie viool en barokviool treedt Arwen Bouw op als freelance barokvioliste en vedelspeelster in verschillende ensemblecombinaties. Daarnaast is zij concertmeester van onder meer Het Brabantsch Muzyk Collegie, een professioneel begeleidingsorkest,
en Het Zutphens Barok Ensemble, een amateurorkest voor liefhebbers van barokmuziek.
Sinds 2001 speelt zij ook In het barokensemble De Swaen, waarvan zij de artistieke leiding
heeft en waarvoor zij onderzoek doet naar het vroege 18de-eeuwse repertoire.

Margreet van der Heyden
Margreet van der Heyden werkte na haar conservatoriumopleiding een aantal
jaar als muzikante mee aan theater- en dansproducties. Vanaf 1999 specialiseerde zij zich in
de uitvoeringspraktijk van muziek uit de 16de, 17de en 18de eeuw. Zij speelt barok- en renaissancealtviool in verschillende ensembles en behartigt de productie en de zakelijke leiding voor
het barokensemble De Swaen.

Haru Kitamika
Ham Kitamika begon haar muzikale carrière op haar dertiende als blokfluitspeelster en kamermusicus onder leiding van haar vader, wijlen Fumio Kitamika. Tijdens haar studie
klavecimbel in Japan kenden zowel de Nederlandse als de Japanse regering haar een prestigieuze beurs toe om oude muziek te studeren aan het Koninklijk
Conservatorium van Den Haag.
Met het ensemble Opera Quarta kaapte Haru
Kitamika in 2002 de eerste prijs weg in twee voorname internationale kamermuziekconcoursen: de prijs voor het beste Nederlandse
ensemble in het Van Wassenaer Concours, Nederland, en de speciale Bonporti-prijs van de wedstrijd Premio Bonporti in Italië.
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Als organiste bij het Bach Collegium Japan, onder leiding van Masaaki Suzuki, werkte ze mee aan talloze concerten in
Europa en Israël en aan opnames van onder andere de JohannesPassion van Johann Christian Bach en de Vespro della Bento Vergine
van Claudio Monteverdi, samen met het Concerto Palatino. Haru
Kitamika speelt basso continuo in verschillende ensembles in
Europa en Japan.
Haru Kitamika

Anoniem
Passamezzo Antico
bewerking

Girolamo Parabosco (ca. 1524-1557)
Ricercar 12
uit Musica Nova, Venezia, 1540

Julio Segni da Modena (1498-1561)
Ricercar 3 .
uit: Musica Nova, Venezia, 1540

Julio Segni da Modena
Ricercar 6
uit: Musica Nova, Venezia, 1540

Adriaan Willaert (ca. 1490-1562)
Ricercar 1
uit: Musica Nova, Venezia, 1540

Innocentio da Cremona (ca. 1530- ca. 1603)
Pavin and Innocent's Galliard
uit: London, British Library, Royal App. MSS 74-76

Anoniem
La Lavandara
uit: München, Bayerische Staatsbibliothek,
MS 1503h
& London, British Library, Royal App. MSS 59-62
Adriaan Willaert (ca. 1490-1562)
0 magnum mysterium
uit: Motecta ... liber primus, 4vv, Venezia,
1539/1545
Anoniem
0 gloriosa domina (naar Adriaan Willaert)
Canti donque qui meco ogni persona
uit Castell' Arquato, Archivio Capitolare, MS
Pavanna and Gagliarda Traditora
uit München, Bayerische Staatsbibliothek,
MS 1503h
Nicolas Gombert (ca. 1495-ca. 1560)
Fuit homo
uit Motecta ... liber primus, 4vv, Venezia,
1539/1545
Anoniem
La Cara Cosa
uit München, Bayerische Staatsbibliothek,
MS 1503h
& Diego Ortiz, Trattado de glosas, Roma, 1553
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Suonate per i violini: vroege 16de-eeuwse Italiaanse
muziek voor orgel en vioolconsort
Hoewel de viool ongetwijfeld het belangrijkste was van de instrumenten die tijdens de Renaissance tot stand kwamen - de eerste getuigenissen van vioolensembles dateren
immers uit het eerste decennium van de 16de eeuw -, moet er nog veel van haar vroege repertoire voor het eerst in de moderne concertzaal uitgevoerd worden. Het programma van dit concert brengt het soort van repertoire dat gespeeld werd door twee Venetiaanse vioolconsorts in
het begin van de 16de eeuw, waarvan het ene naar Engeland emigreerde en het andere mee
aan de basis lag voor de grote bloeiperiode van de Venetiaanse instrumentale muziek.
Het was in 1531 dat de directie van een Venetiaans religieus genootschap, de
Scuola Grande van San Rocco, een vierstemmig professioneel vioolensemble aan haar instelling toevoegde. Deze broederschap, die later bekendheid verwierf omwille van het patronage
van een figuur als Giovanni Gabrieli, kende reeds een lange traditie van hoogstaand musiceren. Tegen 1543 stonden de violisten van de Scuola Grande in zulk hoog aanzien dat de directie het blazerscorps, dat al jaren in dienst was, ontsloeg en de vioolspelers promoveerde tot het
voornaamste instrumentaal ensemble.
De opdracht van de groep bestond niet alleen uit het musiceren tijdens processies, maar ook uit het opluisteren van misvieringen in het opmerkelijke gebouw van de fraterniteit, dat later overigens volledig door Tintoretto zou worden gedecoreerd. Tijdens de eredienst
zou de vioolband instrumentale arrangementen gespeeld hebben van pas uitgebrachte motetten, zowel mét als zonder orgel, evenals specifieke instrumentale vormen zoals het ricercar.
Een van de eerste bundels met ricercars voor ensembles werd gepubliceerd in
Venetië anno 1540. De muziek uit deze Musica Nova, accommodata per cantor et sonar sopra
organt et altri strumenti is ons echter overgeleverd via een Franse bron. Van het originele
Italiaanse manuscript heeft alleen het stemboekje met de baspartij de tand des tijds doorstaan.
De volledige verzameling van vier stemboekjes moet dus, niet lang na het verschijnen ervan, zijn
weg hebben gevonden naar Lyon, want daar gaf Jacques Moderne de muziek opnieuw uit, zij
het in een andere volgorde. Hij voegde er aan het einde zelfs een reeks Franse dansen aan toe.
Moderne noemde de bundel Musique de Joye, Appropriée tant a. la voix humaine, que pour
apprendre & sonner espinettes, violons et fleutes. Alle vier de delen van Moderne zijn bewaard
gebleven, en op die manier konden we de bundel Musica Nova reconstrueren. Moderne beschouwde deze muziek als repertoire voor viool en de originele druk vertelt ons dat de muziek ook voor
orgel gearrangeerd kon worden. We brengen de stukken hier in beide versies.
Onder de componisten van de Musica Nova vinden we enkele van de meest
vooraanstaande Venetiaanse toondichters uit de jaren 1530 terug: Girolamo Parabosco, Giulio
Segni da Modena, en natuurlijk de absolute grootmeester Adriaan Willaert.
Musici werkten enkel deeltijds in San Rocco: om rond te komen, zagen ze zich dan
ook genoodzaakt ook elders te spelen. Zo konden de violisten, wanneer ze niet aan het werk
waren voor andere religieuze instellingen, op freelance basis geëngageerd worden in Venetiaanse
palazzi. Ze luisterden er banketten op en speelden nieuwe, populaire dansen. Denk maar aan
genres als de pavane en de galliarde, of harmonische schema's als de passamezzo.
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De manuscripten uit de Bayerische Staatsbibliothek in München en de British

renaissanceviool

Library in Londen, respectievelijk uit de jaren 1530 en 1540, bevatten de oudst bewaarde
pavanes en gaillardes voor ensembles, evenals vroege arrangementen met akkoordschema's
voor ensemble zoals La Cara Cosa, een stuk dat later bekendheid verwierf als La Folio.. De vierstemmige dansen uit deze manuscripten zijn Italiaans van origine en vertonen veel overeenkomsten met de in Venetië gepubliceerde dansen voor luit. Hoewel professionele ensembles
voor dansmuziek in de 16de eeuw enkel hun eigen arrangementen speelden, is dit ongetwijfeld het type van dansmuziek dat de San Rocco-violisten speelden op de dagen dat ze niet voor
San Rocco werkten. Het is eveneens het soort repertoire dat een andere belangrijke vioolband,
eveneens met oorsprong in Venetië, vertolkte.
Waarschijnlijk om indruk te maken op een van zijn vele, opeenvolgende echtgenotes, besloot koning Hendrik VIII van Engeland in 1540 zijn muziekkapel te hernieuwen. Hij
vroeg zijn ambassadeur in Venetië de beste muzikanten te sturen die deze kon vinden. Zo
gebeurde het dat koning Hendrik VIII een nieuw blazersconsort importeerde, bestaande uit de
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Venetiaanse broers Bassano, en een vioolconsort samengesteld uit joodse strijkers die elkaar
in Venetië ontmoet hadden. De manuscripten uit de British Library, Royal Appendix 74-76,
bevatten een deel van het repertoire van deze muzikanten, met inbegrip van een reeks complexe versieringen op een pavane en een gaillarde van de hand van een van de eerste bekende Italiaanse vioolvirtuozen: Innocentio da Cremona.
De viool is het enige instrument uit de Renaissance dat geen volledige wedergeboorte nodig had via de oudemuziekbeweging. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de interesse
voor blokfluit, viola da gamba of luit is het gebruik van de viool constant en onafgebroken
gebleven vanaf zijn ontstaan tot op heden. Gevolg hiervan is evenwel dat het vroege vioolrepertoire niet die krachtige, kritische herwaardering heeft gekend die de muziek voor bepaalde
andere instrumenten wel te beurt viel. Zoals blijkt uit dit korte onderzoek van het repertoire
en de uitvoeringspraktijk van twee Venetiaanse ensembles, zat er in de muziek gecomponeerd
voor en uitgevoerd door vioolconsorts nochtans heel wat variatie en vitaliteit. Hoog tijd dus om
meer te horen van dit allerbelangrijkste renaissance-instrument.
Jonathan Talbott
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"il giornale della musica" in order to celebrate its 200 0 issue and its twentieth year of publication,
announces, with the cooperation of the RAI Symphony Orchestra, an international competition
for young composers
President of the International Jury: Louis Andriessen
Jury: Luca Francesconi, Heiner Goebbels,
Zygmunt Krauze, Steve Martland

international
4composition compet.tion
"il çiorruïle della mus'caY

REG ULATIO NS

Art. 1.
11 giornale della musica announces thes International Composition Competition "d giornale della musica". The Competition is open to composers of all
nationalities who are not yet thirty-five at the date of 15'" November 2004.
Art. 2.
The theme of the Competition is an unpublished, never before performed. Composition for orchestra may be made up of the following maximum components:
3 flates (one also piccolo), 3 oboes (one also English horn), 3 clarinets (one also bass clarinet), 3 bassoons (one also contra bassoon). 2 trumpets, 4 French
horns. 3 trombones. 1 tuba, timpani. percussion instruments (two performers), strings (16 firsts. 14 seconds, 12 violas, 10 cellos, 8 double-basses) and a
maximum of 5 players of other instruments. Compositions which include voice and/or electronic instrumentation will be excluded from the Competition
Art. 3.
The work must last within 15 minutes.
Art. 4.
[ach composer may participate with several works providing they have not been awarded a prize in any other competition.
Art. 5.
Competitors must submit in a separate sealed envelope, 6 (six) copies of the Composition, perfectly legible, in anonymous form on which penalty of exclusion
from the Competition. They must be marked using a motto, and this must be also be written ons sealed envelope together with the following data: Vname and
surname v place and date of birth nationality V two recent photographs V home address, telephone numbers, e-mail address for eventual communications
curriculum of the composer's artistic and academie achievements written in Italian or English V any comment about composition in Italian or English
language V permission for performance and diffusion of the work (in Italian or English language) V receipt of payment of euro 50.00 (fiftv/00) as registration
)gl. The payments. addressed to il giornale della musica, Via Alfieri 19, 10121 Torino — Mia, can be made by any of the following means: a, non-transferable
cheque b. national or international postai order c. payment on postai account no. 17853102.
Art. 6.
The envelope must arrive by and not after 1' October 2004 at: Concorso lnternazionale di Composizione 1 giornale della musica, Via Alfieri, 19. 1-10121
TORINO, ITALIA
Art. 7.
The registration fee is non-refundable except in the case of the Competition failing to take place. The scores will not be returned.
Art. 8.
The international Jury is composed of 5 (five) members presided by M° Louis Andriessen.The Jury will meet by 15,' November 2004 and the winning score will
be announced.
The President of the Jury will co-ordinate the work, indicating the criteria of evaluation.
Art. 9.
The author of the winning composition will receive a prize of euro 2.500.00 (two thousand, live hundred) gross, i.e. before payment of any taxes. The prize
cannot be shared. The Jury's decision is final.
Art.10.
The winning score will be published by Rai 4-Trade Edizioni Musicali. 1f the winner is bound exclusively to another publisher, he or she shall be responsible
for obtaining an exemption (clearance) from such an obligation for the publication for Rai + Trade Edizioni Musicali.
Art. 11.
The winning score will be performed by Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai conducted by Roberto Abbado for the cycle "Rai NuovaMusica", which will be
held at the Auditorium "Giovanni Agnelli" at Lingotto in Turin on 13'n Januray 2005. Any eventual television, radio or recording of the winning score are
authorised by the author of the work. without any further onus on the part of the Organisation.
Art. 12.
The winner must send at his own expense to the Office of the Competition, within three days after the announcement, all the material needed for the publication
and performance.
Art. 13.
The composer will be offered accomodation for the day of the performance, at the Organisation's expense.
Art. 14.
The application for participation in the Competition implies complete acceptance of these regulations. In the eventuality of a dispute the version in Italian
language of this announcement shall be legally binding. The Court of Torino shall be competent to resolve any dispute.

Artistic director: Dario Betti
For information and to receive the regulation of the contest please apply to:
11 giornale della musica, via Alfieri 19, 10121 Torino, Italia — tel 011 5591802-3-4, fax 011 2307035
gdrn@giornaledellamusica.it
www.giornaledellamusica.it
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l'instar de son exécution á la cour de Charles d'Anjou á
Naples en 1285., l'ensemble italien Micrologus recrée le
Jeu de Robin et Marion de Adam de la Halle.

PRÉSENTE

Micrologus prolonge les 25 minutes de poésie lyrique du manuscrit de la
Bibliothèque Nationale de France (fr25566) par un habile tissage entre
Rondeaux polyphoniques, Motets, chansons monodiques leus signés par
Adam - et des élaborations musicales de l'ensemble Micrologus.

Adam est un trouvère « érudit » - ii étudie á l'université de Paris-, qui
puise dans les gestes des ménestrels pour créer une xuvre savante. II
contribue â ce passage de l'ars antiqua (poésie lyrique monodique non
mesurée) á l'ars nova (polyphonie et introduction de la mesure).
Un texte en francais « picard », une forme poétique et musicale
savante sur la trame d'une pastourelle dont l'intrigue se disait et se chantait depuis le Xie siècle le Jeu raconte l'étemel trio a moureux du berger
Robin, de la bergère Marion et du Chevalier qui veut « chasser » la
bergère qui — signe de l'esprit libre d'Adam — resistera au chevalier...
Adam y ouvre déjà des portes vers ['opera et le théátre.

VENTANN1 DI MUS1CA
Patrizi,x Botij., noix, harpe
Abolfo Broegg, luth psaltérion, guinterne
4t1-4:, ,

Ooffrebo Degli €sposti, ffites, cornemuses

1‘,1

eDibrieiC RUSSO, tidk, rebec, lyre

ROLOC\iS

Nouveauté

ZZT 040602

8 juillet Brezice (Slovenie) Festa Fiorentina
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Ensemble Micrologus
Zie biografie p. 70
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Proloog

Anoniem

Anoniem

Gagliarda bella
Volte d'espagne

Credo sia meglio ca se risolvemo
0 vecchia, tu che guardi
Che sia malditta l'acqua sta matina!
Tu sai che la cornacchia
uit: Canzone villanesche alla Napolitana, Napoli,
1537

Tomaso Cimello (ca. 1500-na 1579)
Venimo a salutarte a 'sta contrada

Anoniem
Moresca
Chi chi Ii chi

Tomaso Cimello
Villanelle amorose e a doppio senso
Anoniem

Venimo tre soldati: "La Battaglia Villanesca"
uit: Tomaso Cimello, Canzone Villanesche a 3 voci,
Libro Primo, Venezia, 1545

Madonna 'no ciardin' haggio chiantato
uit: Primo Libro di vilotte alla napolitana
de diversi..., Napoli, 1560

Lamento del principe Sanseverino e di
donna Isabella

Vincenzo Fontana (f1. 1540-1550)
(fl. 1540-1550)

Fabrizio Dentice? (?1525/35-ca. 1601)

Vidi no gran miraculo
uit: Canzone villanesche... a tre voci alla
napolitana, Venezia, 1545

Anoniem
Villanella ch'all'acqua val (pastorale)
uit Primo Libro di vilotte alla napolitana de
diversi..., Napoli, 1560

Orlandus Lassus (1530/32-1594)

Moresche, turcherie e villanelle onomatopeiche

'Sto core moi se fosse di diamante
uit Orlandus Lassus, II primo libro dove si contengono madrigali, vilanesche, canzoni francesi,
e motetb; Antwerpen, 1555

Anoniem

Finale: danza conclusiva

Tichi toche tichi tich (moresca)
uit Quarto libro di villotte ala napolitana
de diversi..., Napoli, 1571

Anoniem

Gian Domenico da Nola (1510/20-1592)
Una lampuca ô visto
Le fave ch'e) chiantate al mio iardino
lo di ch'è sturno
uit: Canzoni villanesche
libro primo
et secondo, Venezia, 1541

Anoniem
'No police m'intrat' intro l'orrechia
uit Quarto libro di villotte ala napolitana
de diversi..., Napoli, 1571
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Come t'haggio lassata, o vita mia?
Chi me l'avesse detto
uit Quarto libro di villotte ala napolitana
de diversi..., Napoli, 1571

Spagnoletta
Ho vist' una marotta fa na danza

Villanelle, moresche e arie alla napolitana
Midden 16de eeuw begon een groep Napolitaanse aristocraten in Rome academische avonden te organiseren waarop ze muzikanten uit alle lagen van de bevolking uitnodigden. Tijdens deze bijeenkomsten, de zogenaamde academiën, werden dansen en aria's 'alla
napolitana' uitgevoerd. Precies deze pseudo-volkse liederen werden 'villanelle' genoemd. De villanellen groeiden uit tot een echte rage, niet alleen in Rome maar ook ver daarbuiten. Ook
Orlandus Lassus nam overigens deel aan deze avonden. Deze Vlaamse componist had zijn professioneel debuut gemaakt in Napels, waar hij veel van de adellijke muzikanten had leren kennen, vooraleer die naar Rome waren gevlucht omwille van de opstand in 1547 tegen de onderkoning.
Het programma van dit concert maakt deel uit van een ruimer project rond de
geschiedenis van de 'villanella alla napolitana' uit de 16de en 17de eeuw, een project dat uitgaat van het Centro di Musica Antica di Napoli. Met dit concert beoogt Micrologus de reconstructie van zo'n academische avond zoals die in het 16de-eeuwse Rome door de Napolitaanse
aristocratie in ballingschap georganiseerd werd. Het klassieke programma van zo'n avond,
namelijk een bloemlezing van liederen, wordt bewust gemeden, zelfs al is het dankzij dat soort
van bloemlezingen dat het muzikale genre van de villanella beroemd werd na de herontdekking ervan, decennia geleden, door de geniale Roberto De Simone. In de plaats daarvan koos
Micrologus ervoor om de muziekstukken in te delen volgens de meest populaire thema's van
de academische spelavonden van weleer.
Naast de drie zangstemmen, die elk hun eigen karakter hebben en alledrie in
het middenregister blijven, werden welbewust twee groepen instrumenten gekozen. De blaasinstrumenten, doedelzak, bombarde, schalmei en eenhandsfluit met trommel, roepen het
volkse karakter en vooral het landelijke decor van de villanella op. De meest typische snaarinstrumenten uit het vroege 16de-eeuwse Napels waren de luit, een kleine gitaar met vier snaren (die ook 'bordelletto alla napolitana' genoemd werd, wat zoveel wil zeggen als 'kleine
lawaaimaker') en de bijzondere lira da braccio. een instrument dat door de legendarische balladezangers van het Aragonese hof bespeeld werd.
Het concert opent met een anonieme villanella, die werd uitgegeven door
Orlandus Lassus in 1555. Vermoedelijk was dit stuk opgevat als het startschot van een volledig spel met villanelle, zoals blijkt uit de verzen "Credo sia meglio ca se risolvemo / farle sentire qualche villanella..." (Het lijkt me beter dat we hen wat villanellen laten horen), als een
soort van wedstrijd waarin citaten uit bekende liedjes van vroegere generaties geraden moesten worden.
Vervolgens worden villanellen over de liefde gebracht. De teksten daarvan hebben vaak een dubbele bodem. Waarschijnlijk zijn dit trouwens de oudste, meest originele villanellen. Zij voeren bijvoorbeeld het hoofdpersonage van de jonge, verliefde boerendochter op:
la giovane villanella innamorata'. Nadien volgen een reeks klanknabootsende villanellen, met
onderwerpen als metamorfosen van dieren, planten, tuinen, enzovoort, enkele zotte moresche
en Turkse dansen. Deze laatste stukken riepen in het 16de-eeuwse Napels niet alleen het volkse beeld van de barbaarse piraten op, maar vooral ook de verklede dansen.
Het prachtige Lamento del principe Sanseverino e di Donna Isabella (Klaagzang
van prins Sanseverino en Donna Isabella), dat naar alle waarschijnlijkheid door Fabrizio
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Dentice geschreven is en na de dood van de prins een grote verspreiding kende, komt in het
laatste deel van het concert aan bod. Het lied toont duidelijk aan hoe bedrieglijk de vreugde
was die heerste op de avondlijke feesten van de bannelingen waar men al zingend en dansend
de heimwee en het verdriet, tevergeefs, probeerde te verdringen. Het Lamento wordt 'a rispetto' door de twee stemmen uitgevoerd, volgens een techniek die vandaag de dag nog steeds in
de Zuid-Italiaanse zangtraditie leeft.
Zoals het een typisch Napolitaanse academische avond betaamt, wordt het concert afgesloten met een dans waaraan volgens de traditie iedereen deelnam: de Spagnoletta.
Deze dans was eind 16de eeuw erg populair in Napels. De oudste vormen ervan zijn ook in het
vocale repertoire terug te vinden en zelfs in de Lamento van de prins. Een laatste villanella, Ho
vist'una marotta fa 'na danza, sluit nog bij deze dans aan. In de fantasievolle tekst zitten verwijzingen naar de heraldische emblemen van verschillende Napolitaanse families vervat.
Dinko Fabris
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Ensemble Micrologus

Credo sia meglio ca se risolvemo
Credo sia meglio ca se risolvemo
farli sentire qualche villanella:
orsá, dicimo questa
e'no di quella.

Volgens mij is het beter dat we beslissen
om hen enkele villanelle te laten horen:
vooruit, laten we enkele van deze
en enkele van die andere zingen.

0 vecchia tu che guardi
0 vecchia, tu che guardi
o vecchia, tu che guardi
ste citelle,
te voglio dire la mia fantasia.
0 vecchierella mia
beata tene o vecchia
goderne t'apparecchia
si fai wntent'a me.

Oh, oud vrouwije, jij die kijkt,
oh, oud vrouwije, jij die kijkt
naar deze jonge meisjes,
ik wil jou graag mijn fantasie vertellen.
Oh mijn oud vrouwije,
gelukkig ben jij, oh oud vrouwije.
Je maakt je klaar om te genieten
en zo stel je ook mij tevreden.

Se tu mi fai parlare
se tu mi fat parlare con 'Sabena
dira che sela be'
dira che se' Ia bella tra Le belle.
0 vecchierella mia
beata tene o vecchia
goderne t'apparecchia
si fai content'a me.

Als jij ervoor zorgt dat ik kan spreken,
dat ik kan spreken met Sabella
dan zal ik zeggen dat jij
de allermooiste van allemaal bent.
Oh mijn oud vrouwije,
gelukkig ben jij, oh oud vrouwije.
Je maakt je klaar om te genieten
en zo stel je ook mij tevreden.

Che sia malditta l'acqua sta matina!
Che sia malditta l'acqua sta matina!
Che m'ha disfacta
et hoyme do mischinella.
Haggio rotta Ia lancella,
trista me, che voglio fare?
Vicini mei, sapite Ia sanare?

Dat het water vervloekt is op deze morgen!
Ik ben immers zo verloren
en ellendig, helaas,
want ik heb de pot gebroken.
Ik ben zo triest. Wat moet ik nu doen?
Mijn buren, weten jullie die te repareren?

Non dubitate ca ci accordiamo,
et saccio ca dirimo Ia chili bella:
orsa, dicimo questa
e' no di quella.

Twijfel niet, we gooien het wel op een akkoord
en ik weet dat we het mooiste liedje zullen zingen;
vooruit, laten we enkele van deze liedjes
en enkele van die andere zingen.

Tu sai che la cornacchia ha questa
usanza

ru sai che la cornacchia
questa usanzct,
che quando canta sempre dice crai.
Cra crai, cra crai, cra crai,
tu perzi cosi mi fai donna scortese

Je weet dat wanneer
de kraai zingt
hij gewoonlijk crai krijst.
Cra crai, cra crai, cra crai,
jij doet precies hetzelfde, onhoffelijke vrouw
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che dai bone parole
e biste attese.

wanneer je me mooie woorden toezegt
maar valse hoop geeft.

0 che bregogna dir tante parole!
Ognuno canta e dica quale vuole:
ca d'un patre
tutte son figliole.

Oh, ik heb genoeg van al die praaijes!
Laat eenieder maar zingen en zeggen wat hij wil:
alle villanelle zijn immers dochters
van dezelfde vader.

Madonna 'no ciardin'haggio chiantato
Madonna 'no ciardin'haggio chiantato
di mille frutre mill'insalatielle.

Mevrouw, ik heb een tuin aangelegd
met wel duizend soorten fruit en salades.

Quant° son bielle,
petrosini, finocchietrogn'insalata
per fin alla rctdice ancor ghe nata.

Hoe mooi zijn ze,
de peterselie, venkel en alle salades,
vanaf de wortel zijn ze hier ontsproten.

Tre belle chiante anchor ui son rirnaste,
che sono dolce chili che n'è to miele

Er zijn nog drie mooie plantjes over
die zoeter smaken dan honing.

Quanto son bielle,
petrosini finocchietrogn'insalata
per firt alla raclice ancor ghe nata.

Hoe mooi zijn ze,
de peterselie, venkel en alle salades,
vanaf de wortel zijn ze hier ontsproten.

Le serbo per incertar' alle scarole,
che sartno saporite alle figliuole.

Ik hou ze om de andijvie mee te vullen
zodat die verrukkelijk smaakt voor de meisjes.

Quant° son bielle,
petrosini, finocchietrogn'insalata
per fin alla rad ice ancor ghe nata.

Hoe mooi zijn ze,
de peterselie, venkel en alle salades,
vanaf de wortel zijn ze hier ontsproten.

Vidi no gran miraculo
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Vidi no gran miraculo l'alrehieri
della desoma
poi verso pezulo
questo to vidi subo
da un orto
che mondava 'no cetrulo.

Eergisteren heb ik een groot mirakel gezien
toen ik vanuit de Monte di Somma
tegenover de Vesuvius tot Pozzuoli keek,
zag ik hem alleen
in een moestuin
en hij was een komkommer aan het schillen.

lupo confessava `no somiere
e poi resto inchiapato a un laciulo.
Quest° to vidi...

Een ezel ging bij een wolf te biechten
en liet zich dan vangen in een valstrik.
En ik alleen heb dat gezien.

In questo venrte 'no sorce varviere
e rase tutti dot
senza razulo.
Questo to vidi...

En toen kwam er een barbiermuis aan
en ze scheerde hen allebei
zonder een scheermes.
En ik alleen heb dat gezien.

E nascio co 'no cefaro,
dapoi cantar la sol fa co'no paparo.
Questo lo vidi...

En vervolgens kwam hij voor de dag met een harden
om nadiPn la solfa te zingen met eenjonge gans.
En ik alleen heb dat gezien...

Tiche toche tichi toch
Tiche toche tichi toch
Patalena zoia mia,
apri porta carcioffa la tu_a.
Apri pressa cula mia
se vol senta mautinata
gente nigra bo cantata
Ia sol fa re mi,
ut re mi fa sol la
ni machidaginacache.

Tiche toche tichi toch
Patalena mijn bron van vreugde,
open je deur, mijn pruim.
Open ze vlug, mijn Icrenije.
Heb je het gehoord, deze ochtend,
zwarte mensen waren aan het zingen.
La sol fa re mi,
ut re mi fa sol Ia
ni machidaginacache.

Se tu voi ben' a me
caccia cap'a `sa pertusa,
senti bella cantarata
ut re mi fa sol la mi fa sol la re mi
una dol e tre, la la sol Ia
fa fa mi re
ut re mi fa sol Ia
calia, calia tauza cilum celumdini
parmini zorfanata
cia musata, licca pignata,
cula paz7uta, musa caccata
ut re mi fa sol la.

Als je me graag ziet,
trek dan je kop uit mijn grot,
hoor wat een mooi liedje
ut re mi fa sol la mi fa sol Ia re mi
una dol e tre, la Ia sol la
fa fa mi re
ut re mi fa sol la
calia, calia tauza cilum celumdini
parmini zorfanata
cia mu.sata, licca pignata,
cula pazzuta, musa caccata
ut re mi fa sol la.

Una lampuca ô visto
Una lampuca a vist() co na groya
fare a la pugna contra dol cicale.

Ik zag hoe een dwaallicht en een kraai
aan het vechten waren met twee krekels.

Un scurzo ho visto che passeva loya,
ho visranchor 'na mosca a Santa Loya
fare a la pugna contra dol cicale.

Ik zag een schildpad die een kraai voorbijstak
en ik zag ook een vlieg in Sint-Eligius
die aan het vechten was met twee krekels.

Un rivezzo calzarse le stivale,
locar co `no galier a carnevate,
fare a la pugna contra doi cicale.

Een klein vogelije zag ik dat zijn laarzen aantrok
en een goochelkunstje met een muis
die aan het vechten was met twee krekels.

Ma sopra tutt'a vist'un grosso bufalo
stordir na vespa co 'no taratufaio,
fare a la pugna contra dol cicale.

Maar bovenal heb ik een enorme buffel gezien
die een wesp met een zee-egel neerknuppelde
en met twee krekels aan het vechten was.

La fave ch'e• chiantate al mio iardino
La jave ch'è chiantate al mbo iardirto,

De bonen die ik in mijn tuin geplant heb,
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quanto son dolce!
Chi Ie vol provare?

wat zijn ze zoet!
Wie wil er eens van proeven?

Alle fave tennerelle
che son saporitelle
dico a voi, citelle.

Malse boonijes
ze zijn zo heerlijk!
Het is aan jullie dat ik het zeg, jonge meisjes!

Per un tornese
ve reenchio lo sino,
voglia ti venne puro satiare.

In ruil voor een zilverstuk
wil ik jullie schoot ermee vullen;
ik heb zin om jullie tevreden te stellen.

Arrotolo ne vanno si non tre,
se tu ne voi, lassa fare a mene.

Ik wentel ze om met een spade of een schoffel,
als je wilt, Iaat mij het dan maar doen.

Dove son, el terreno è tanto fi.no
die mat non d'elle posso desseccare.

Waar zijn ze? De aarde is zo zacht
dat ik er nooit tekort van zal hebben.

lo di' ch'è sturno
lo di' ch'è sturno
et tu dici ch'è paparo,
io di' ch'è gall'
et tu dici ch'è boccola.
0 bello filastoccolal
A te pare moscella
et a me gioccola.

Ik zeg dat het een spreeuw is
en jij zegt dat het een gans is.
Ik zeg dat het een blaar is
en jij zegt een steenpuist.
Als dat geen mooi versje is!
Volgens jou is het oersaai,
maar voor mij is het een spellege.

lo riconosco Ia botta dal mafaro,
dolle cirase anchor
Ie berlicocchole.

Ik kan een achterste van een anus onderscheiden,
en ken ook het verschil tussen een kers
en een uitwas van een komkommer

Dunque non dir pil
ch'par ii separo.
lo ben conosco il lupo
da lo leparo.

Dus, zeg me niet meer
dat het er zonderling uitziet.
Ik kan maar al te goed een wolf
van een hoos onderscheiden.

'No police m'intrat'intro l'orecchia
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No police m'intrat'intro l'orecchia
che notte' e giorno me fa pozziare.
Non saccio che me fare,
corro quel, corro
piglia questa, piglia quella,
damme soccorso tu, jaccia mia bello.

Er zit en vliegje in mijn oor
en ik word er dag en nacht gek van.
Ik weet niet wat te doen,
ik loop van hier naar daar,
ik grijp nu dit eens vast en dart weer dat.
Help me toch, jij mooi gezichije.

Come m'adormo, donna s'apparecchia
a farme contra voglia resvegliare.

Van zodra ik inslaap, maakt de vrouw zich klaar
om me tegen mijn zin wakker te maken.

Pasim'in man

Ik word dan overgeleverd

a 'na signora vecchia,
non fu bastante de me ne sanare.

in de handen van een oude vrouw.
het was niet voldoende om me te genezen.

Venimo a salutarte a Sta con trata
Venimo a salutarte a 'sta contrata
vecchia scota Ii saluti
nui siamo ii benvenuti
e tu sie la mal trovata,
vecchia lo naso
da faccia ti sia raso
vecchia le mani
ti mangiano Ii card.
Per far festa solenne
ogn'homo dica: Amenne.

We kwamen naar hier om jou te begroeten,
oud vrouwije, mogen onze begroetingen
jou welkom zijn
maar mocht je niet zijn zoals we verwachtten,
dan, oud vrouwije, zal je neus
van je gezicht gesneden worden
en zullen je handen
door de honden opgevreten worden.
In het geval dat dit feest een heilig feest is,
iedereen zegge: Amen.

Due ficora a due mani ognun ti porta,
e dui sauti zingareschi;
e dui cascavalii freschi;
e ti fa la bocca storta.
Vecchia gobbata possi esser brusciata.
Vecchia lo core ti crepa
et esca fore.
Per far festa solenne
ogn'homo dica: Amenne.

Twee vijgen in twee handen brengt iedereen je,
en twee groeten van de zigeuners:
en twee verse kazen
en dan nog trekt ze een lelijk gezicht.
Gebocheld oud vrouwije, dat je mag branden!
Oud vrouwije, dat je hart uiteenbarst
en naar buiten komt.
In het geval dat dit feest een heilig feest is,
iedereen zegge: Amen.

Chi chi li chi
Gallina: Chichilichi?
Gallo: Cucurucu!
Lucia: U scontienta, u beschina,
u sportunata me, Lucia!
Non sienta Martino galla cantara?
Martino: Lassa canta,
possa crepare,
porca te, piscia sta cicata.
la dormuta,
tu set tata.
Ba con dia, no bo pieCt per namolata.
Lucia: Tutta notte tu dormuta,
mat a me tu basciata.
Gallo: Cucurucu! Cucurucu!
Lucia: Che papa la sagna,
metter'uccelli entr'a gaiola.
Gallo: Cucurucu, cucurucul
Lucia: Leva da loco,
piglia zampogna,
va sonando per chissa cantunct:
lirum, lirum, 1i.

Kip: Cicirici?
Haan: Cucurucu!
Lucia: Oh ongelukkige, ellendige
en onfortuinlijke Lucia die ik ben!
Martino, hoor je de haan niet kraaien?
Martino: Laat hem kraaien.
dat hij erbij neervalt!
Jij zwijn, pis op jou, word maar blind!
Ik was aan het slapen
en jij hebt me wakker gemaakt.
Bol het af ik heb geen zin in de liefde.
Lucia: Je hebt de hele nacht al geslapen,
maar je hebt me geen enkele keer gekust.
Haan: Cucurucu! Cucurucu!
Lucia: Als varlPr het te weten komt.
dan zet hij deze vogel in een kooi.
Haan: Cucurucu! Cucurucu!
Lucia: Scheer je weg,
neem je doedelzak op
en ga ergens anders spelen:
Wurm /irum, IL
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Martino: Iri ssa, carumpa canella.
Lucia: Lassa Martina!
Martino: Inssa. Lucia!
U madonna.
Lucia: Ti ci/um barbuni.
Martino: U, ma cera catutuni.
Sona, son' e non gli dare,
lirum Ii, lirum /i.
"La mogliere del pecoraro
sette percor' a'no dartaro,
se ce fussa caroso mio,
cinco pecor'
a'no carlino."
Auza la gamba, madonna Lucia,
stiendi la mano, piglia zampogna,
sauta 'no poco con Mastro Martino!
Lirum, lirum

Martino: Ga weg, het pijpesteelije breekt.
Lucia: Ga weg, Martino!
Martino: Ga weg, Lucia!
Oh. madonna!
Lucia: Ga, en laatje volstoppen!
Martino: 0 mijn kleine poesje
Speel, speel, en houd niet op,
lirum, lirum li
"De vrouw van de schaapverkoper
wilde één zilverling voor zeven schapen,
als mijn liefste daar zou geweest zijn,
dan zou hij vijf schapen gewild hebben
voor een muntstukje."
Hefje benen op, mijn vrouw Lucia,
steek je hand uit en neem de doedelzak vast,
spring een beetje rond met Meester Martino!
Lirum, lirum,

Venimo tre soldati
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Venimo tre soldn ti
per spender motto
in esser allogiati.
E siamo tutti tali,
che ben montamo
sopra set armati
e con stocchi e pugnali
provati in motte rotte.
Darno de ponta
le migliori botte,
corremo grosse Lance
et affrontamo presto.
E cantando sapemo
contrafare tamburi,
trombe, artigliaria
e fischiare.
E vil faremo
quet sentir mo presto.

We kwamen met zijn drie soldaten
om veel geld uit te geven
om onderdak te vinden.
Zo zijn we allemaal.
We springen goed gewapend op ons zadel
en we zijn degelijk uitgerust
met degens en dolken
die hun diensten bewezen hebben op menige tocht.
We deelden
rake klappen uit
met onze grote lansen
en in het steekspel trof onze lans doel.
Al zingend imiteren we
het tromgeroffel,
het trompetgeschal,
het hoefgetrappel en het gefluit
en dat zullen we jullie
meteen laten horen.

Pati pata, pati pata,
ben haggio chinca che sta quet.
Fan faine fre le ra ron,
de chi desio foss'io patron von, von, fosslo patron pon, port, pon, pon,
deh che l'havesslo mo.

Pati pata, pati pata,
ik zal hier wel snel een jong meisje vinden.
Fan faine, fre le ra laron,
van wie zou ik graag de meester willen zijn,
von von, ik zou graag de meester willen zijn,
pon pon pon pon ...
Oh, als ik ze nu al maar hrid.

Tric que, trac que, tric que, trac que,
di te, chiá bella

Tric que, trac que, tric que, trac que.
Nooit werd er een mooier

e chia cn ida mai nacque,
ta ra ri ra, ta ri ra ri ra.
beara chi n'allogiard.

en wreder wezen dan jij geboren.
Ta ra ri ra, ta ri ra ri ra,
zalig hij die bij je verblijven mag.

Come t'haggio lassata, o vita mia?
Come ehaggio lassata, o vita mia?
Se s'occhi belli
erano quelli
che mi dianno vita, meschino me.

Hoe heb Ikje toch kunnen verlaten, mijn liefste?
En dat terwijl jouw mooie ogen
mijn bron van leven waren,
ellendeling die ik ben!

Chi me ehavesse dete, o mirt vita?
che senza tene
ch'eri '1 mio bene
vivere volesse, meschina me.

Wie toch heeft me kunnen zeggen, mijn lieveling,
dat ik zonder jou leven moest,
jij die mijn liefste was.
0 ellendeling die ik ben!

Sto core mio se fosse di diamante
Sto core mio se josse di diamante
saria spezzato per tanto dolore
quanto ne provo e senea tutte l'hore.

Als mijn hart een diamant was,
dan zou het gebroken zijn door zoveel smart
als ik onderga en voel op elk uur.

Et ben ch'aafflitto sia
piet ch'altro amante
tenga dolente e sconsolato il core
pur non Ii manca
spirto ne' vigore.

En hoewel ik meer
dan enig andere minnaar diepgetroffen ben
en mijn hart vol verdriet en troosteloos blijft
toch ontbreekt het dat hart
niet aan leven of kracht.

Ma quanto piCt patisce
e pia constante
sofre ii dolor se ben fosse magiore
di quel ch'io provo
e sento a tutte l'hore.

Maar des te langer het lijdt
en de pijn blijft duren,
des te groter mijn hart is, groter dan
hetgeen ik onderga
en voel op elk uur.

Ho vist'una marotta fa'na danza
Ho viseuna marotta fa'na danza
e n'aseno sonare `na zampognia.
E'na raosta colgiere cotogna.

Ik heb een ekster zien dansen
en een ezel doedelzak zien spelen
en een kreeft kweeperen zien plukken.

E 'na monina correr con 'na lanza
occider n'urza al alpe de Bolognia.
E 'na raosta colgiere cotogna.

Ik zag een aapje lopen met een lans
om een beer te doden in de bergen van Bologna.
En ik zag een kreeft kweeperen plukken.

Et viddi questa a Monpollier in Franza:
un estricio aUottar
co'na cecognia.
E 'na raosta colgiere cotogna.

En dit zag ik te Montpellier in Frankrijk:
een stekelvarken dat de strijd aanbond
met een struisvogel.
En ik zag een kreeft kweeperen plukken.
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E da Caserta pot viddi a 'na vignia
gallo vecchio secutar 'na scignia.
Et essa se salvo
sopra `na pignia.

En dan, in een wijngaard in de buurt van Caserta
zag ik een oude haan een aap te lijf gaan,
en deze wist zich te verschansen
boven in een dennenboom.
Vertaling: ICTL
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bassu, tenore faltzu
bassu, boghe
bassu
tenore faltzu
tenore
contraltu, quinta
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Sos Cantores di Cuglieri
Cuglieri met haar ongeveer 3.500 inwoners ligt op de helling van
een berg, zo'n vijfhonderd meter boven de zeespiegel, in de provincie Oristano
in centraal westelijk Sardinië. Door de wind en de verzengende hitte is de grond
er enkel geschikt voor olijventeelt en schapenkweek. De Montiferrubergketen
die zich ten oosten van het dorp tot een hoogte van 1.050 meter verheft, heeft
bovendien steeds het verkeer en culturele uitwisselingen met het centrum van
Sardinië en het vasteland belemmerd. Deze geografische isolering had enerzijds
erg nadelige gevolgen voor de economische vooruitgang van de streek, maar
zorgde er anderzijds wel voor dat eeuwenoude tradities doorheen de tijd goed
bewaard bleven.
Cuglieri bezit een zangtraditie die tot ver in de geschiedenis
teruggaat. Zonder onderbreking en zonder grote veranderingen hield ze stand
tot op de dag van vandaag, ook al daalde het aantal zangers eind jaren 1970 tot
een absoluut dieptepunt. De overgebleven zangers, die toen al op gevorderde
leeftijd waren, zagen er op dat moment de acute noodzaak van in hun zangtechnieken aan de jongere generatie door te geven. Omdat er geen partituren
van de Sardische gezangen bestaan - de verschillende stemmen worden tijdens
het zingen zelf rechtstreeks afgeleid van de stem van de 'maestro' -, vereist het
instuderen van de liederen veel doorzettingsvermogen. In de jaren 1980 steeg
het aantal zangers gelukkig weer. Het koor bestaat nu uit een stabiele kern van
twaalf zangers: zes van de oorspronkelijke zangers en zes jongere mannen die
de vuurproef hebben doorstaan en nu het kloppend hart van de groep vormen.
Dankzij hen is het voortbestaan van de voorvaderlijke liederen en cultuur voorlopig verzekerd.
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Voor elk van de zangers is het zingen een hobby, een passie die niet zonder opofferingen gepaard gaat. De zangactiviteiten van de groep doorheen het jaar bestaan in de eerste plaats uit de deelname aan de religieuze festiviteiten van de goede week, de Dertiendaagse
van de heilige Antonius van Padua en andere traditionele feesten. Naast deze vaste festiviteiten in Sardinië neemt het koor ook deel aan belangrijke culturele festivals en manifestaties,
zowel in Italië als in het buitenland. Enkele van de meest bijgebleven optredens vonden plaats
ter gelegenheid van de Orestiadi in Gibellina (R canto delta Passione Divina) in 1999, in Sedilo
met khrtos 2000, tijdens het festival Burgos & Burgos (Su canto 'e sas Marias) in 2001 en het
festival Segni Barocchi in Foligno (Festa Dolorosa) eveneens in 2001, op een congres rond
Sardische muziek aan het ERSU van Cagliari (II canto delle confraternite) in 2002 en met Vis
Musicae - ii parco sonoro tra i due mart in Villaggio Mancuso-Taverna (CZ) in 2003.
Deze verschillende culturele ontmoetingen zijn slecht mogelijk geweest dankzij
de hechte samenwerking van de groep met internationaal bekende wetenschappers zoals
Paolo Scarnecchia, Piero Arcangeli, Ignazio Macchiarella en Paolo Angeli.
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Sos Cantores di Culgieri

Anoniem
Stabat Mater (semplice)
Quando corpus (sequentia)
Miserere (psalm 50)
Si quaeris miracula
0 salutaris hostia
Tantum ergo
Gosos di San Antonio
Te Deum laudamus
Sa cumpagna de sa vita
Sa burrasca
Sa padrina
Ottava trista
Sa murinedda
S'anzonedda
Deus ti salvet Maria

p. 299

Traditionele polyfonie uit Sardinië
De manier waarop de Sos Cantores di CugLieri zingen, wordt 'a cuncordu'
genoemd. De oorsprong hiervan is onduidelijk omdat er niets van op schrift is overgeleverd,
maar zeker is dat de stijl teruggaat tot het ontstaan van de 'geleerde' polyfonie en dat hij zich
van daaruit onafhankelijk ontwikkeld heeft. Het vierstemmige, heterofone koor heeft als basis
vier mannelijke zangers, waaraan voor sommige profane liederen een vijfde wordt toegevoegd.
Het koor zingt in een kring. De belangrijkste stemmen zijn: bassu (bas), tenore faltzu (bariton),
boghe (eerste tenor) en contraltu (tweede tenor).
Het zingen is een fundamenteel onderdeel van het sociale leven in een Sardisch
dorp. Er zijn liederen voor elk jaargetijde en voor elke gelegenheid. De liederen die bij het dagelijkse leven horen, vormen het profane repertoire. Hun thema's gaan van amoureuze avonden
tot het overlijden van een broer, van de vrolijkheid tijdens de carnavalsperiode tot de everzwijnenjacht, van trouwfeesten tot het feest ter gelegenheid van het scheren van de schapen.
Het sacrale repertoire bevat de gezangen van de goede week, de vasten, misvieringen en de
novenen die ter ere van de heiligen het hele jaar door gehouden worden. Het programma van
vanavond stelt een mix van beide repertoires voor.
Met het einde van de carnavalsperiode en het begin van de vasten op
Aswoensdag, start een sinds eeuwen onveranderd gebleven reeks rituelen die door de verschillende broederschappen nauwgezet werden doorgegeven. De goede week en Pasen vormen
er het sluitstuk van. Gedurende heel deze periode zijn de zangers druk bezig met het repeteren van de verschillende melodieën van het Miserere en het Stabat Mater met als hoogtepunt
de uitvoeringen op Goede Vrijdag. Op deze dag wordt parallel aan de liturgie het zeer oude
drama van de kruisiging en kruisafneming van Christus opgevoerd, hetgeen nog sprekender
wordt voorgesteld dankzij de waardige, sobere en tegelijk toch smartelijke gezangen die de processies begeleiden waarbij het beeld van de Moeder der Zeven Smarten en de gekruisigde
Christus door het dorp gedragen worden. De verschillende koren die meedoen aan de opluistering van de goede week, worden officieel aan de bevolking voorgesteld op de vijfde zondag
van de vasten met de preek De sas anirnas.
De bas geeft de inzet van de liederen die meestal drie stemmen vereisen. In sommige stukken komt er een vierde stem, de bariton, bij. De schoonheid en tegelijkertijd de moeilijkheid van de processiezangen van de goede week bestaat erin dat de liederen al wandelend
worden gezongen. Het is de zang zelf die het trage en continue tempo aangeeft van deze processies die vaak uren, soms zelfs tot diep in de nacht, duren. De verschillende koren wisselen
mekaar af. Elk koor bestaat uit vier zangers die opgesteld staan in een halve cirkel. Zij articuleren sterk en houden bepaalde lettergrepen lang aan, waarop zij afzonderlijk melismen uitvoeren.
Tussen de verschillende intonaties vallen er stiltes die slechts verbroken worden door de voetstappen van de gelovigen. De oorsprong en de betekenis van deze pauzes zijn onbekend, maar
het is zeer waarschijnlijk dat ze ingelast werden om meer pathos in het drama te brengen.
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Er bestaat een merkwaardig onderscheid tussen het Stabat `semplice' en het
Stabat `sequentin.'. Het eerste wordt uitgevoerd ter begeleiding van de processie van de Moeder
der Zeven Smarten op de avond van Witte Donderdag, tijdens het bezoek aan het kerkhof, en
op de ochtend van Stille Zaterdag, tijdens de kruisweg. Het Stabat 'sequentia' daarentegen
wordt uitgevoerd ter ondersteuning van de Moeder der Zeven Smarten op de processies van
Goede Vrijdag, wanneer Christus aan het kruis hangt. In tegenstelling tot wat de naam laat
vermoeden, is het Stabat 'semplice' erg complex en behoorlijk moeilijk om uit te voeren. Een

strofe van een terzine duurt bovendien gemiddeld negen tot tien minuten. Het Stabat 'sequentia' is dan weer meer lineair en een strofe duurt gemiddeld drie tot vier minuten. De hoge
tonen in het Stabat sequentia' geven dit lied daarenboven een buitengewoon dramatische
plechtigheid die zijn hoogtepunt bereikt in het slotgedeelte op de woorden "dum pendebat".
De Dertiendaagse van de heilige Antonius van Padua voltrekt zich van 1 tot en
met 13 juni. De liederen van dit feest zijn veel losser en volkser dan die van de goede week.
Toch behouden ze de waardigheid en de soberheid die zo eigen zijn aan de Sardische gezangen. De taal is afwisselend Latijn en Sardisch. De gezangen omvatten de litanieën voor de
Madonna, het responsoria Si quaeris miracula. 0 salutaris hostia, Tantum ergo en de Gosos di
San Antonio. De aanhef wordt gegeven door de tenor en de zangers stellen zich andermaal in
een cirkel op. Dikwijls worden de gezangen uitgevoerd met begeleiding van een orgel.
De Gosos di San Antonio verdienen bijzondere aandacht. Het zijn lofzangen die
verspreid zijn over heel Sardinië. Ze worden gezongen in het Sardisch en worden uitgevoerd
tijdens heiligenvieringen. Recentelijk werd er een opmerkelijke ontdekking gedaan: men heeft
de melodie van de Gosos teruggevonden in een oude Spaanse codex, de Cantiga a Santa Maria
Dadas. Dit doet vermoeden dat deze lauden teruggaan tot de periode van de Spaanse overheersing in Sardinië, tussen 1600 en 1700.
Deus ti salvet Maria is de aanroeping van de madonna van alle Sardijnen: het
lied wordt gezongen over heel het eiland.
De profane liederen zijn vooral liefdesliederen of liederen die over het gemis van
Iemand of iets gaan, zonder ooit in banaliteit of vulgariteit te vervallen. De teksten zijn in het
Sardisch en werden ontleend aan gedichten van sneldichters of van bekende Sardische dichters zoals Pauliccu Mossa. De liederen op het programma van vanavond draaien rond de thema's van carnaval (Sa murinedda en Sa padrirta), het verlies van een geliefde (Ottava trista),
het scheren van de schapen (S'anzonecida) en huwelijksfeesten (Sa cumpagna de sa vida en
Sa burrasca). De waardige, strenge en sobere stijl van de gezangen van de goede week, is in
deze liederen afwezig. Ook de aanhef is veel vrijer. De liederen worden ingezet door de tenor,
die ook het verdere tempo aangeeft.
Het lied Sa pad ma verdient een bijzondere vermelding omdat het een allegorische, schertsende tekst betreft over een groep kloosterbroeders. In Cuglieri waren er twee
kloosterordes: de dienaars van Maria en de kapucijnen. Kloosterlingen werden altijd met het
meeste respect behandeld en dit is het enige lied waarin men met hen de draak steekt, zonder dat er daarom sprake is van vulgariteit.
Tenslotte behoeft de klederdracht van de zangers nog een woordje uitleg. De
kledij die zij dragen tijdens de uitvoering van de religieuze liederen bestaat uit de witte pij die
ook gedragen wordt door de medebroeders van de verschillende broederschappen. Het kenteken van de ordes, een bepaalde scapulier, is echter weggelaten omdat het koor alle vijf de broederschappen wil vertegenwoordigen. De traditionele kledij die gedragen wordt tijdens de profane liederen, staat symbool voor het grondgebied, een land dat al veel geleden heeft. Daarom
Is het een kleed zonder veel versieringen, sober en tot zijn essentie herleid. Typisch is de klederdracht van het 'sa 'este', een lammeren- of kalverenvel dat gedragen wordt als hesje. Het
kalverenvel staat symbool voor de kwekers van runderen en het lammerenvel voor de schapenhouders. Een belangrijk onderdeel van de traditionele kleding is ook `sa berritta longa', een
lange stoffen muts, die zij liever niet aantrekken omdat ze het zingen in de weg zit.
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Stabat Mater
Stabat Mater dolorosa
jwcta crucem lacrimosa
dum pendebat filius.

In smarten stond de Moeder
naast het kruis, wenend,
waar haar zoon hing.

Quando corpus
Quando corpus morietur,
fac, ut animae donetur
Paradisi gloria. Amen.

Als mijn lichaam sterven zal,
geef dan dat mijn ziel het geschenk
ontvangt van de glorie van het paradijs. Amen.

Miserere
Miserere mei, Deus,
secundum magnarn
misericordiam tuam..

Vergeef me, God,
overeenkomstig uw
groot erbarmen.

Et secundum multitudinem
miserationum tuarum
dele iniguitatem meam.

En overeenkomstig uw
milde vergevensgezindheid
wis mijn zonden uit.

Si quaeris miracula
Si queris miracula
mors, error, calamitas,
daemon, lepra fugiunt,
aegri surgunt sani.

Als je mirakelen zoekt:
dood, bedrog, ellende,
duivel, melaatsheid slaan op de vlucht,
zieken worden gezond.

Pereunt pericula
cessat et necessitas
narrent hi qui sentiunt
dicant Paduani.

Gevaren wijken,
nood valt weg,
laat hen die het inzien dat vertellen,
laat de Paduanen dat zeggen_

G/oria Patri et Filip
et Spititui Sancto.

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

Cedunt mare,vincula.
Membra resque perditas
petunt et accipiunt
iuvenes et cani.

De watersnood trekt weg,
kluisters vallen af
wat vernield en verloren was,
krijgt jong en oud na smeekgebed terug.

0 sa/utaris hostia
0 salutaris hostia
quae caeli pandis ostium,
bella premunt hostilia,
da robur, fer auxilium.
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0 heilbrengend offer
dat de deur van de hemel opent;
dreigende oorlogen staan voor de deur,
omgord u met sterkte, breng hulp.

Uni trinoque domino
sit sempiterna gloria,
qui vitam sine termino
nobis donet in patria. Amen.

Aan de Een- en Drievuldige God
zij glorie in eeuwigheid;
moge Hij ons een leven zonder einde
geven in het vaderland. Amen.

Tantum ergo
Tantum ergo sctcramentum
veneremur cernui
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Dit zo grote sacrament
laten we dat knielend hulde brengen,
en het Oude Testament
wijke voor de nieuwe offerritus.
Het geloof moge aanvullen
waar onze zintuigen tekortschieten.

Genitori, genitoque
lans et jubilatio
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio
procedenti ab utroque compar
sit laudatio. Amen.

Aan de schepper en het schepsel tevens
weze lof en eer gebracht;
heil ook, roem en kracht
en zegen;
aan Hem die uit beide voortkomt
weze evenveel hulde gebracht. Amen.

Gosos di San Antonio
Cherubinu in chelu infiamadu,
inter santos su pius famosu,
Antoni miraculosu
ses de padua intituladu.

Cherub in de stralende hemel,
van de heiligen de beroemdste,
miraculeuze Antonio,
je hebt de titel 'van Pad na'.

In santos su pius santu
in frodigios e signales
Antoni chi sunu tantos
chi rammiran sos mortales,
remedias tottu sos males
cando tue ses giamadu.

Van de heiligen de heiligste
door wonderen en door tekenen,
Antonio, er zijn zovelen
die je vereren, de sterfelijken,
jij die elke kwaal geneest
als je aangeroepen wordt.

More de patriarcas
de sos profetas bellesa,
consizu de sos monarcas,
de martires fortilesa,
cun virginale puresa
ses in gloria coronadu.

Bloem van de patriarchen,
genoegen van de profeten,
raadgever van de monarchen,
van de martelaren kracht,
met de puurheid van een maagd
ben jij gekroond in de glorie.

Giet chi ramos invocadu,
sias cun nois piedosu,
Antoni miraculosu
ses de pad na intituladu.

We hebben tot je gebeden,
wees voor ons barmhartig,
miraculeuze Antonio
je hebt de titel 'van Pad na'.

Ora pro nobis beate Antoni.
Ut digni efficiamur
promissionibus Christi.

Bid voor ons, gelukzalige Antonius,
dat wij de beloften van Christus
waardig worden.
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Oremus.
Ecclesiam tuam, deus,
beati antonii confessoris tui
deprecatio votiva laetificet:
ut spiritualibus semper
muniatur awciliis,
et gaudiis perfrui mereatur aeternis.
Per christum dominum nostrum.
Amen.

mat ons bidden.
Uw kerk, God,
moge blijdschap ondervinden dankzij
het smeekgebed tot uw belijder Antonius.
Moge zij steeds gesterkt worden
door bovenaardse hulp
en waardig worden de eeuwige vreugde te genieten
door toedoen van Christus onze Heer.
Amen.

Te Deum laudamus
Te Deum laudamus:
te Dominum confitemur.
Te aeternurn Patrem,
omnis terra veneratw:
Tibi omnes angeli,
tibi coeli et universae potestates:
tibi cherubim et seraphim
incessabili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pieni sant coeli et terra
majestatis gloriae tune.

U God, loven wij,
U o Heer; belijden wij.
U. eeuwige Vader; brengt
het ganse aardrijk hulde.
U loven alle engelen,
alle hemelen en machten,
U roepen de Cherubijnen en
Serafijnen onophoudelijk toe:
heilig, heilig, heilig, de Heer;
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde
van uw heerlijkheid.

Te gloriosus Apostolorum chorus,
te prophetarum laudabilis numerus,
te martyrum candidatus
laudat exercitus.
Te per orbem terrarum
sancta confitetur Eclesia,
Patrem immensae majestatis;
venereindum tuum verum
et unicum Fulium:
Sanctum guoque
Paracliturn Spiritum.
Tu rex g I oriae, Christe.
TU Patris sempiternus es Filius.

U prijst het roemrijk koor van de apostelen,
U de lofwaardige schaar van de profeten,
U het schitterende leger
van de martelaren.
Over het ganse aardrijk
belijdt U de Heilige Kerk:
U. de Vader van onmetelijke majesteit,
uw aanbiddelijke,
ware en enige Zoon,
alsook de Heilige Geest, de Trooster:
Gij zijt de Koning der glorie, 0 Christus.
Van de Vader zijt Gij
de eeuwige Zoon.

Miserere nostri, Domin.e,
miserere nostri.
Fiat misericordia tua. Domine,
super nos, quemaclmodum
speravirnus in te.
In te, Domine, speravi:
non con fundar in aeternum.

Ontferm U over ons, Heer;
ontferm U over ons.
Uw erbarmen kome, Heer; over ons,
gelijk wij onze hoop
op U hebben gesteld.
Op U, Heer; heb ik gehoopt:
ik zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

Sa
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cumpagna de sa vida

Sa cumpagna de sa vida

De getrouwe levensmakker:

preziarin pius de s'oro.

zij is kostbaarder dan goud.

Pius beller est sa chi adoro
de sa campagna fiorida.

Mooier is zij van wie ik houd,
dan de mooiste bloemenakker.

Sa burrasca
Sa burrasca sa nae mi hat perdidu
ch'haia tantos annos in su mare.
A puntu cando fia pro imbarcare
sas delissias mias pius seguras,
sas aeras si mustran prus oscuras,
cun turbine e tumultu violentu.
Totu in d'una si pesat unu entu
e che la poned in atteru
Comente faghet sa piz.zinna
sola sola senza me.
Sa burrasca sa nae mi hat perdidu.

De woeste storm heeft mijn schip vernietigd
dat ik zovele jaren op zee had.
Ik stond op het punt van in te schepen
en al mijn rijkdom veilig te stellen,
de lucht betrekt en wordt pikkedonker
met turbulentie en heftig tumult.
Plotseling steekt er een felle wind op
en voert het mee naar andere kusten.
Wat doet de kleine meid nu
zo &lenig zonder mij.
De woeste storm heeft mijn schip vernietigd.

Sa pad rina
Siades nostros avocados,
santos padres lazarones.

Weest u onze advocaten,
heilige lomperikbroeders.

Sos chi andades fraga fraga,
che battu in cobeltura,
chi zughides sa natura
accuta comente draga,
in chilca de fagher piaga
sutta de sos pilinzones.

Jullie die sniffen en snuffelen,
die krols over daken gaan,
die jullie natuur fier dragen
ais een scherp en snijdend zwaard,
vervuld van verlangen om
onder rokken te verwonden.

Ottava trista
Cantas tristas memorias m'ischidas
in s'attonita mente, o Adde Mala!
Ammentos chi m'inasprin sas feridas
mi pioen inoghe dae dogn'ala.

Hoeveel trieste herinneringen wek jij
op in mijn verstomde geest, o `Adde Mala (een
vallei in Sardinië).
Herinneringen overvallen me hier van alle kanten:
ze bijten me als zout in de wonden.

Sa murinedda
Sa murinedda mia
cand'andat a sa festa
finas su pilinzone
dae attere s'imprestat.

Mijn lieve kleine Moortje
wanneer ze naar het feest gaat
is het ook nog de jurk
die ze zich lenen laat.

E puci in oro bona
e ite fantasia
a chie l'hat bida

En ze blinkt van goud
en is begerenswaardig
voor wie haar ziet
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sa murinedda mia.

mijn lieve kleine Moortje.

Sa murinedda mia
cancl'andat a sa festa
fi.nas su corittu
drie attere s'imprestat.

Mijn lieve kleine Moortje
wanneer ze naar het feest gaat
is het ook nog het lij fie
die ze zich lenen laat.

E puci in oro bona
e ite fantctsia
a chie l'hat bida
sa murinedda mia.

En ze blinkt van goud
en is begerenswaardig
voor wie haar ziet
mijn lieve kleine Moortje.

S'anzonedda
S'anzonedda ch'est minore
disizesi a pasculare
sa mama lassat andare
pascher erbas e fiores.

Het lammetje dat heel jong is
heeft heel veel zin om te grazen
de moeder laat het maar dazen
daar waar veel gras en bloem is.

Albures chi mi mirades
pro ite dolu non tenides
fiores chi ingratos naschides
pro ite non bo 'nde appenades.

Bomen die zo naar me kijken
zonder een voet te verstuiken
bloemen die ondankbaar ontluiken
zonder pijn hoeven te lijden.

Deus ti salvet Maria
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Deus ti salvet Maria
chi ses de grassia piena
De grassias ses sa vena
ei sa currente.

God hoede je Maria
jij die vol gratie bent.
Van de gratie de bron
en de rivier.

Su Deus onnipotente
cun tegus est istadu,
pro chi t'hat preservadu
Immaculada.

De almachtige God
is bij jou langs geweest,
en hij zorgde dat jij
onbevlekt bleef.

Beneitta et laudada
subra a tottu gloriosa,
Mama, Fiza e Isposa
de su Segnore.

Gezegend en geprezen
boven alles glorieus,
Moeder, Dochter en Vrouw
van onze Heer.

Beneittu su More
chi est fruttu de su sinu,
Gesfis, More Diuinu,
Segnore Nostru.

Wees gezegend de bloem
die vrucht is van jouw schoot,
goddelijke bloem. Jezus
is onze Heer.

Pregade a Fizu 'ostru
pro nois peccadores,
chi tottu sos errores

Bemiddel bij je Zoon,
ten gunste van ons zondaars,
opdat Hij onze zonden

nos perdonet.

vergeven zaL

Ei sa Grassia nos donet
in sa vida e in sa morte
ei sa dicciosa sorte
in Paradisu.

En ons gratie verleent
bij leven en bij dood
en ook zaligheid in
het paradijs.
Vertaling Latijn-Nederlands: ICTL
Vertaling Italiaans-Nederlands: Evianne de Kup
Vertaling Sardisch-Italiaans: Giuseppe Idda
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ZOEN 2004-2005 een blik op
K - DANS - THEATER - HLMITEHATUUR - EXPO - WORKSHOPS

Elektrik Gypsyland & Dl Mantel, Traktor - vr 10 sept 2004
INDIA MANY FACES- zo 12! vr 17 sept 2004
Ferro Gaita - Kamwefilit - za 18 sept 2004
!waan - Mexico - do 23 sept 2004
ALAFIA BENIN -do 30 sept! di 19 okt 2004
ZUID-AFRIn: 10 JAAR LATER -vr 1/ dol okt 2004
Orouesto Color Tango -Argentinië - za 16 okt 2004
Mobammad Fakir & Ensemble - Pakistan -1017 okt 2004
Maler bussel -Mesië- za 23 okt 2004
i.s.m. Jeugd a Muziek Aifier

NACHTEN VAN DEI

AN - do 2 / zo 7 nov 2004

i.s.m. Moussem %uw

Spectra Ensemble - do 25 nov 2004
INTERNATIONAAL JOODS MUZIEKFESTIVAL
za 27 a 10 28 nov 2004
El iunco & La Chabuquita - flamenco - za 22 jan 2005
MalleCaS Costa - Guinee Bissau - do 10 feb 2005
Karim had -Algerije -vr 4 maar12005
Alla MOUra - Portugal - za 19 maart 2005
Brave Old World a Smyrna Trio - VSA/Griekenland- za 12 maart 2005
FESTIVAL VOIX DE FEMMES -wo 20! za 23 april 2005
MOUSSEMFESTI VAL -vr 29 april! zo 1 mei 2005
Nederlands Blazersensemble a Sertab Ergener - do 14 apr 2005

WERELDCULTURENCENTRUM ZUIDERPERSHUIS
Waalse Kaai 14. Antwerpen - 101.

s5
A

ZUIDERPERSHUIS

ria

03/248 01 00

reservatie@zuiderpershuiste

www.zuiderpershuis.be

Nationale Loterij

Net Wereldeultureneentrum ZuMerpershuis werkt met de steun van de Vlaamse regering. de provincie Antwerpen,
ectie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking. F011 Buitenlandse Zaken en de Nationale Loterij.
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In samenwerking met MUS1CA

n

Kees Boeke
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GRATIS

Kees Boeke
Zie biografie p. 156

De Contrapunti van Costanzo Festa
La Spagna is de naam van een 15de-eeuwse 'basse danse' waarvan de melodie veelvuldig gebruikt werd als cantus firmus voor polyfone muziek
tot ver in de 16de eeuw. Een hoogtepunt is de Missa La Spagna van Heinrich
Isaac. De cantus firmus van La Spagna werd ook gebruikt voor didactische
doeleinden. De pauselijke hofcomponist Costanzo Festa heeft daar zeker toe bijgedragen. Van zijn hand zijn 125 contrapunti bekend. De oefeningen zijn zuiver
instrumentaal, al wordt soms verwezen naar gezongen muziek, een madrigaal,
een misfragment of de naam van een hooggeplaatst persoon. De contrapunt
gaan van twee tot elf stemmen en bevatten allemaal de melodie van La Spagna
als cantus firmus. Daar rond weefde Festa een web van tegenmelodieën, noottegen-noot stemmen en muziekcitaten. De variatie waarmee hij dit bleef volhouden doorheen de 125 werken, is overweldigend. Bekende contrapuntische
technieken als canon, kreeftgang (omkering) en imitatie komen allemaal aan
bod in de contrapuntoefeningen van Festa. In een brief aan zijn beschermheer
schreef de componist dat La Spagna geschikt was voor de studie van het contrapunt en speelbaar op allerlei instrumenten. Het maakt de muziek tot zuiver
instrumentale polyfonie.
In 1997 en 2003 verschenen van het ensemble Cantica
Symphonia onder leiding van Kees Boeke en Giuseppe Maletto, twee cd's met
motetten van Costanzo Festa. Kees Boeke heeft de muziek van Festa, waaronder de Contrapunti, uitgebreid bestudeerd. In deze workshop is hij samen met
de cursisten dieper ingegaan op het belang van het manuscript, de vindingrijkheid van de componist en de mogelijke uitvoeringspraktijk. Met dit toonmoment
wordt een selectie gebracht van de oefeningen waaraan de cursisten de voorbije
dagen gewerkt hebben.
Voor meer informatie over de workshops zie p. 39
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In samenwerking met M
Met de steun van

14.00 & 16.30 uur

CONCERT
23 & 25

S LA

cypres

Liesbet Vereertbrugghen

concept & regie

Een groep van 29 jongeren

Medewerkers

tussen 11 en 15 jaar

Karolien Selhorst

Leonard Boon
Shana Bracke
lo Cooman
Jef De Cat
Lina De Cat
Kaat De Haes
Arthur De Roey
Florian Dierickx
Laurens Dierickx
Laura Godijn
Elisabeth Godts
Jakoba Godts
Niobe Hajib
Jan Hendrickx
Niels Herman
Pieter-Jan Herman
Arne Herman
Hanne Jacobs
Michael Lamiroy
Emilie Roelens
Radu Sciot
Marjan Selleslags
Lukas Somers
Julie Van Dessel
Jeanne Vauterin
Celine Veldeman
Yana Vlaeyen-Note
Anabel Wilboorts
Margot Willems

Het Paleis

Roel Dieltiens
Miguel de Andreo
Eva Moreno
Marnix De Cat
Karel Van Ransbeeck
Paul Contryn
Ilse Wijnen
Jan Boon
Hilde Bossens

projectbegeleiding
Musica
cello
flamencogitaar
flamencodans,
palmas & coach
zang, bruitage & coach
poppenspel, figuren,
manipulatie & coach
poppenspel, figuren,
manipulatie & coach
poppenspel, figuren,
manipulatie & coach
video & audio
kostuums & rekwisieten
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Roel Dieltiens, cellist par excellence, bekwaam in vele
genres, terecht trots op zijn Ensemble Explorations, heeft iets
van Don Quichot.
Niemand kan zo mooi een smachtende, romantische melodie schrijven als
Richard Strauss. Als jonge cellist kwam ik daarop uit. Midden in mijn puberteit ontdekte ik
die bevlogen wereld en was er helemaal weg van. Die prachtige muziek leidde mij naar het
boek van Cervantes. Twee dagen en twee nachten aan een stuk zweefde ik temidden van al die
heerlijke romantische idealen. En daar ben ik nooit echt van hersteld. Ik vind dat zelf helemaal niet erg. Integendeel.

Miguel de Andreo, germanist en ook volleerd flamencogitarist, is de mosterd gaan zoeken in Spanje. Heeft een eigen
flamencogroep Bienestar.
Don Quichot, ik kan er maar niet omheen, ik zie hem telkens weer voor me als
die schreeuwende, huilende, tierende oudere man, zoals Brel hem interpreteerde. Ik was zelf
nog veel te klein om de versie van Brel ooit live gezien te hebben, maar de tv-beelden hebben
me later altijd weer diep ontroerd. Nu, vele jaren later, komt dezelfde ontroering weer af en toe
naar boven bij het lezen van het boek. Arme kerel, denk ik dan. Boordevol romantische strijdlust en goede bedoelingen, en o zo tragisch naast de reële wereld... Ik voel wel met hem mee.
Hij heeft mijn sympathie. Dragen we misschien niet allemaal een beetje Quichot in ons?

Eva Moreno, Spaanse sterdanseres, soliste bij grote
flamencodansgezelschappen, danspedagoge en gegeerd om
haar 'sterk voetenwerk'.
Vanaf het begin was Don Quichot voor mij het verhaal van een man die in een
droomwereld leeft, in een fantasiewereld die, ondanks alles, heel wat leuker is dan de realiteit.
Ik ben dol op het personage Sancho Panza, zo menselijk, zo alledaags, maar tegelijkertijd toch
zo dicht bij Quichot dat hij doodgewoon zijn huis en zijn 'normale' leventje opgeeft voor de achtervolging van een droom...

Marnix De Cat of De Nachtegaal van de Capilla Flamenca
en andere eminente vocale ensembles, organist, percussionist met
nog andere dierentrekken: die van muzikale duizendpoot.
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Een verre herinnering aan een 'Oudnederlandsche versie van Don Quichots

dwaze avonturen... Ik verslond ze met spanning. Zovele jaren verder dringt hij zich weer op...
Spanje! Als kind bracht ik er de meeste van mijn grote vakanties door; nu zing ik er vaak met
onder meer de Capilla Flamenca: de Vlaamse kapel die Keizer Karel vervoegde in Spanje! Hoy
comamos y bevamos is een lied met eigen-zingende jeugdherinneringen en wie weet, zing ik
straks nog 'echte' Flamenco in Don Dijstuk!? Dwaze ridder of idealist, we lachen ermee, maar
misschien jagen we zelf ook wel onze eigen schimmen na! Volgens Plato is onze hele 'realiteit'
trouwens een schimmenspel ...

Karel Van Ransbeeck, kreeg het poppenspel met de
genen mee. Poppentheater De Spiegel is van zijn vader...
Ik herinner mij een graatmagere bleekscheet, blootsvoets, in een slaapkleed met
een expressief gezicht: de mimeclown, Bolek Polivka uit Praag. Naast hem de Vlaamse acteur
Luc d'Heu, dikke pens, tamme goedzak, onverstaanbaar brabbelend. Twee gekken die ons en
elkaar opvrolijkten met hun idealen. Waar, weet ik niet precies meer. Maar zij vermaakten ons
met hun wereld van molenwiekende gekken en dolende ridders, tot plots met alarmsirenes en
politie-invasie de gekken in dwangbuis werden afgevoerd. Was dit theater gestopt door een
geneeskundige realiteit, of de naïeve werkelijkheid van creativiteit aan banden gelegd door een
krankzinnig overheidsapparaat? Don Quichot als alibi voor de gekte .... mij bijblijven deed het
in ieder geval.

Paul Contryn, kreeg het poppenspel met de genen mee.
Figurentheater De Maan is van zijn grootvader....
Ik was nog heel klein. Het huis van mijn grootmoeder en grootvader zat vol verrassingen: onafgewerkte poppen, ontwerpen, boeken, dozen met kleurige lapjes, ... Op een dag
liep ik binnen in het atelier en zag netjes, in doorzichtig plastiek verpakt, drie lijken. Ze waren
heel mooi, met elegante lange armen en handen. Ze waren mooier aangekleed dan de poppen
die ik tot dan toe in mijn kleuterjaren had gezien. Het was mijn eerste kennismaking met leven
en dood. Mijn grootvader vertelde dat het figuren waren uit EI retablo de maese Pedro, don
Gaiferos. Melisandra en de sultan, een verhaal uit Don Quichot. Ik begreep dat levende poppen of dode figuren kunnen 'raken' ook al liggen ze nog zo stil.

Ilse Wijnen, in drie woorden: artistiek, invoelend en
heel diepgaand.
Een teveel aan fantasie, kan dat? Voor ik het boek kon lezen, ik was nog te
klein, was Don Quichot een icoon voor me, een waarschuwing. Door het te lezen en herlezen
werd het een boodschap. Die ridder met zijn droeve gelaat ontroert me nog steeds. Schimmen
dwaalden in de nevels van zijn verdriet en van zijn verlangen, hij treurde om een verloren
wereld van rechtvaardigheid en oprechte liefde. Uiteindelijk is het hele boek een filosofisch
spinsel over wat waar is en niet waar, echt en onecht, in zovele gelaagdheden en wordt dit op
een zeer verfijnde manier omgespit en uitgediept. Het blijft een verbijsterend actuele zoek-tocht.
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Jan Boon, heeft een uitstulpsel aan zijn oog in de
vorm van een camera. Eindelijk gediplomeerd filmregisseur en
hij kan nog méér.
Nooit bleek een film zo moeilijk te realiseren als de film over Don Quichot. De
docu Lost in La Mancha toont de moed die de filmploeg rond Terry Gilliam nodig had om deze
prent te verfilmen. Alsof er over het project een vloek rustte, kwamen problemen uit alle windrichtingen aanwaaien, niemand was er tegen gewapend. Noodweer, ziektes, halvering van het
budget, locatieproblemen, ... je kan het zo gek niet bedenken. De film heeft nooit het daglicht
gezien. Geprikkeld door het boek, storten wij ons ook in een Don Quichot-avontuur en stellen
de vloekproef op de som.

Hilde Bossens, in twee woorden: handig en georganiseerd.
Onze flamencodansende dochter bracht al een stukje Spanje in huis en nu mogen
we samen deelnemen aan Don Dijstuk, zij op het podium, ik in de knutselclub achteraan.
Telkens als we ter voorbereiding een verhaal uit het boek lezen, zie ik voor mij een prent van de
man van La Mancha, dravend op zijn paard. Ze hing in de puberkamer, op kot en daarna in de
flat van mijn grote broer. Leo zaliger. Ik vraag me af waarom die man voor hem zo'n trouwe bondgenoot was. Vandaag verneem ik dat Don Q. ook altijd in vaders kantoor hing en nu ook thuis
in de huiskamer. 'k Heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan, maar het zal wel met doorzetten, verbeelding én humor te maken hebben. In sommige levens komt dat aardig van pas...

Liesbet Vereertbrugghen, haar gedachten altijd `occupé
is het niet met Klara, dan is het met haar muzikale projecten ...
Eind jaren tachtig maakte ik een radioreeks voor kinderen: Laat mij ook eens
Luisteren!. Helden uit beroemde verhalen in een gepaste muzikale biotoop. En zo kwam ik bij
Don Quichot en bij Richard Strauss. En toen
al knipte en plakte ik oneerbiedig in de
muziek tot wanneer ik alleen de essentie had.
Gespierde thema's, pezige motieven en rondborstige melodieën, flarden expressief en
onstuimig cellospel: daar stond een verklankte Don Quichot. De presentator van
dienst raakte zo onder de indruk, dat de
spreekwoordelijke kikker in de keel te horen
was tot in de huiskamer... En dat kan ik nu
nog bewijzen.
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Richard Strauss (1864-1949)
Flarden voor cello solo
uit Don Ouixote, Fantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters, opus 35

Traditionele Flamenco
Juan del Encina (1468-1529)
Hoy comamos y bevamos
uit: Madrid, Palacio Reial, Biblioteca, MS 1335 (Cancionero Musical de Palacio)

Anoniem
Ma Julieta Dama
uit Madrid, Palacio Reial, Biblioteca, MS 1335 (Cancionero Musical de Palacio)

Diego Ortiz (ca. 1510-1570)
Regercada sobre el canto Llano La Spagna IV
uit Diego Ortiz, Trattado de glosas, Roma, 1553

Anoniem
Tres Morillas
uit Madrid, Palacio Reial, Biblioteca, MS 1335 (Cancionero Musical de Palacio)

Juan del Encina
Tan buen ganadico
uit Madrid, Palacio Reial, Biblioteca, MS 1335 (Cancionero Musical de Palacio)

Diego Ortiz
Regercada sobre el canto Llano (La Spagna) II
Regercada sobre el canto Llano (La Spagna) III
uit Diego Ortiz, Trattado de glosas, Roma, 1553
Fata La Parte
uit Madrid, Palacio Reial, Biblioteca, MS 1335 (Cancionero Musical de Palacio)

Traditionele Flamenco
Peteneras de los falsos profetas
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Don Dijstuk van La Mancha
Een lange smalle en een korte dikke: Don Quichot en Sancho Panza

Voor de vijfde keer op rij wordt er eind augustus heel hard gewerkt aan een
voorstelling waarbij jongeren zich ongeremd bewegen in een jasje van oude muziek. Spaanse
muziek uit de 16de eeuw, naar hun smaak gekozen en op hun maat gesneden. Met behulp
van professionele musici en een omkaderende ploeg integreren ze deze muziek in een beeldend
geheel. Negenentwintig jongeren manipuleren levensgrote en kleine poppen, zingen, dansen,
spelen en vertellen. Flarden uit Richard Strauss' Don Quixote uit 1897 moeten de daden van
de protagonist kracht bijzetten en de illusie wekken dat de cellist van dienst de vergelijking
met de onstuimige ridder kan doorstaan. De flamencomuziek zorgt niet alleen voor de couleur
locale, maar gaat een interessante confrontatie aan met de laat-romantische muziek van
Strauss en de volkse polyfonie.
Niets is wat het lijkt

In 1605 verscheen het eerste deel van De vernuftige edelman Don Quichot van
La Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra wilde met dit boek de lezers "afkerig maken van de
verzonnen en onzinnige historiën in ridderboeken". Ridderromans die volgens hem bol stonden van clichés, flauwe plots hadden en de personages maar magertjes uittekenden; ridderromans die al in 1542 geparodieerd werden door de Italiaan Ludovico Ariosto in zijn Orlando
F'urioso (De gekte van Roeland). Don Quichot werd één virtuoze parodie, één groot literair spel,
een turf van 128 hoofdstukken boordevol dubbele bodems, literaire spelletjes, mystificaties,
vervalsingen, valstrikken en verdraaiingen.
Niets is wat het lijkt bij Don Quichot. In zijn overactieve verbeeldingswereld is
een gewone herberg een kasteel, twee oprukkende vijandige legers zijn twee kudden schapen,
windmolens zijn reuzen, twee brave monniken ontvoeren plots een vrouw, in een doodgewone
boerin met een stinkende adem, ziet hij de weergaloze Dulcinea, weliswaar betoverd door één
van de zovele tovenaars die in het verhaal opduiken ... En dat allemaal om Cervantes' parodie
op de ridderroman meer kracht bij te zetten en, niet in het minst, de lezer te amuseren. Toen
het tweede deel tien jaar later in 1615 verscheen was het motief heel anders. Cervantes wilde
afrekenen met Alonso Fernández de Avellaneda, de Aragonees die enkele jaren eerder een apocrief tweede deel schreef. Diefstal dus. En om te voorkomen "dat iemand het nog waagt met
nieuwe getuigenissen over Don Quichot aan te komen, bied ik hierbij Don Quichot dood en
begraven aan", aldus Cervantes in het voorwoord van dat tweede deel.
Gek ben ik, gek moet ik zijn

Don Quichot van La Mancha, de Ridder met het Droeve Gelaat, is een edelman
van rond de vijftig die wil leven naar het voorbeeld van Amadis van Gallië, de held uit de ridderromans die hij met kilo's heeft verslonden Hij trekt ten strijde tegen het onrecht, als een
hyperkinetische wereldverbeteraar. Hij gaat het geweld tegen zichzelf en tegen de ander hiervoor niet uit de weg, hij is zelfs bereid om in navolging van zijn idool "de wanhopige, verdwaasde en razende te spelen".
"Dat is het punt en dat is het verfijnde van mijn onderneming: dat een dolende
ridder met reden gek wordt, daar is niets bijzonders aan, de kneep zit hem erin de kluts kwijt
te raken zonder aanleiding. Gek ben ik, gek moet ik zijn".
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Don Quichot ziet wat hij gelooft en gelooft wat hij ziet. Wanneer hij in een
tweestrijd met de Ridder van de Blanke Maan (alweer een valstrik) het onderspit moet delven,
overvalt hem een vlaag van melancholie. Zijn strijd is voorlopig gestreden. Hij keert terug naar
zijn dorp en wil herder worden. Maar, het gaat van kwaad naar erger. Don Quichot heeft
koortsaanvallen, komt - hoe jammer! - terug bij zijn verstand en sterft als Alonso Quijano, de
Goede.
Doe de D.Q.-test

Is Don Quichot 'té gek' of 'écht gek'? Doordacht of doortrapt? Is hij een onbegrepen idealist of een wijze dwaas? Een betweterige zagevent of een sympathieke underdog?
Heeft de schrijver Sidi Harnid Berenjena echt bestaan? Is de brief van Don Quichot aan
Dulcinea ooit terecht gekomen? Wie is de Ridder van de Blanke Maan? Heeft Sancho Panza
zich alle geselslagen toegediend? Is Dulcinea uiteindelijk onttoverd? Doet gek zijn zeer?
Liesbet Vereertbrugghen
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Een productie van het Festival Grandezze & Meraviglie (Modena - Sassuolo - Vignola)
In samenwerking met het Festival van Arezzo
Claudia Caffagni
Livia Caffagni
Elisabetta de Mircovich
Ella de Mircovich
Doron David Sherwin
Matteo Zenatti

zang & luit
zang, vedel & blokfluit
zang & rebec
zang & harp
zang, cornetto & percussie
verteller

1

laReverdie

p.318 -> p339

De naam van het ensemble laReverdie is geïnspireerd op de
romances of 'reverdies' die de terugkeer van de lente vieren. De groep werd in
1986 opgericht door twee zusterparen: vier zangeressen die elk ook verschillende instrumenten bespelen. Het repertoire van het ensemble omvat Europese
muziek en loopt van de hoge Middeleeuwen (1100-1300) tot het einde van de
14de eeuw.
Typerend voor laReverdie is de nauwgezette aandacht voor
authenticiteit bij het samenstellen en voorbereiden van de programma's. Dit
streven naar een oorspronkelijke benadering is slechts een van de vele manieren waarop het ensemble de vitaliteit, de betekenis en de ongedwongen harmonie van het repertoire op het publiek tracht over te brengen. Bijzondere aandacht heeft laReverdie voor het uitgebreide en grotendeels nog niet-geëxploreerde repertoire van het 'gewijde theater': liturgische drama's en dramatische
liturgie, collectieve voorstellingen, manifestaties die de religiositeit evoceren uit
een tijdperk waarvan de echo's nog nagalmen. De bedoeling is niet zozeer minutieus een verzameling van archeologische relikwieën aan te leggen, maar wel op
een getrouwe manier de muzikale erfenis van de Middeleeuwen te reconstrueren, als een levende getuigenis van een cultuur die al lang verdwenen is maar
daarom niet verloren gegaan.
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laReverdie houdt ervan om met andere musici samen te werken, zoals Doron
David Sherwin, een van de toonaangevende specialisten wat de cornetto betreft én een veelzijdig arrangeur, zanger en percussionist. laReverdie is bovendien ook geregeld te gast op tal
van prestigieuze Europese festivals van oude muziek.
Het ensemble heeft al talrijke opnamen verzorgd, zoals voor de Italiaanse nationale omroep RAI3, de Bayerischer Rundfunk, de Sddeutsche Rundfunk, de Sdwest
Rundfunk, de WDR in Duitsland, Klara in België, France Musique, ORF 1 in Oostenrijk,
Antenna 2 in Portugal, de Spaanse radio en televisie, de Radio Televizija Slovenja, KRO Radio
4 in Nederland, en het label Arcana, met cosponsoring door de WDR. De meest recente cdreleases van het ensemble werden meerdere malen bekroond met een onderscheiding van het
Franse maandblad Répertoire des disques compacts en met een Diapason d'Or van de maand.
De cd Speculum Amoris kreeg in 1993 bovendien de Diapason d'Or de l'Armée toegekend door
de Franse muziekpers. Ook geeft het ensemble in verschillende Italiaanse instituten seminaries over het gevarieerde middeleeuwse repertoire. Sinds 2003 doceren de leden van laReverdie
aan de International Early Music Course in Urbino, Italië.
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Francesco Petrarca (1304-1374)

Giovanni Boccaccio (1313-1375)

Francesco Landini (ca. 1325-1397)

Lorenzo da Firenze (?-1372/1373)

Ecco la primavera
uit: Firenze, Biblioteca Medicia-Laurenziana,
MS Palatino 87 (Codex Squarcialupi)

Non so qual i' mi voglia
uit Firenze, Biblioteca Medicia-Laurenziana,
MS Palatino 87 (Codex Squarcialupi)

Jacopo da Bologna (1340-? 1386)

Francesco Landini

Non al suo amante
uit: Firenze, Biblioteca Medicia-Laurenziana,
MS Palatino 87 (Codex Squarcialupi)

Chosi pensoso
uit Firenze, Biblioteca Medicia-Laurenziana,
MS Palatino 87 (Codex Squarcialupi)

Francesco Landini

Jacopo da Bologna

Gram piant'agli ochi
uit Firenze, Biblioteca Medicia-Laurenziana,
MS Palatino 87 (Codex Squarcialupi)

Per sparverare
uit Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale,
MS Panciatichiano 26

Anoniem

Lorenzo da Firenze

Tre fontane
uit London, British Library, MS add. 29987

A poste messe
uit Firenze, Biblioteca Medicia-Laurenziana,
MS Palatino 87 (Codex Squarcialupi)

Niccolei da Perugia (fl. 2de helft 14de
eeuw)
La fiera testa che l'uman si ciba
uit Firenze, Biblioteca Medicia-Laurenziana,
MS Palatino 87 (Codex Squarcialupi)

Elisabetta de Mircovich
Pian9e la bella Iguana

Dante Alighieri (1265-1321)
Matteo da Perugia? (fl. 1400-1416)
Ballata senza testo
uit Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale,
MS Panciatichiano 26

Jacopo da Bologna
Oseletto selvazo
Lucida petra
Stráccias' i panni 'n dosso
uit Firenze, Biblioteca Medicia-Laurenziana,
MS Palatino 87 (Codex Squarcialupi)
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Non cangia '1 verde
Dante, Petrarca en Boccaccio: '1 dolci stili' uit de ars nova
Het groen verandert niet. De werken die heden ten dage min of meer universeel
beschouwd worden als de evergreens van het verleden - op literair of op muzikaal gebied - vallen niet noodzakelijkerwijs samen met de feitelijke successen die artiesten doorheen de
geschiedenis bij het publiek oogstten. Integendeel, de geschiedenis is vol van loftuitingen die
rijkelijk te laat kwamen: William Shakespeare, Johann Sebastian Bach en Leonardo da Vinci
zijn slechts enkele van de vele genieën die pas postuum als zodanig erkend werden.
De 'onsterfelijken' waarop de titel van dit concert alludeert, namelijk Dante
Alighieri, Francesco Petrarca en Giovanni Boccaccio, hebben ontegensprekelijk niets van hun
glans op letterkundig gebied verloren. Maar het lijdt geen twijfel dat de enige waarlijk 'onsterfelijke', degene met de meeste evergreens op zijn naam, Petrarca was. Want zelfs al onderhielden de dichters alledrie goede contacten met musici - gedurende heel de Middeleeuwen was
de wisselwerking tussen muziek en poëzie intens -, toch waren het enkel Petrarca's verzen die
minstens drie eeuwen lang onafgebroken furore bleven maken onder de Europese muzikanten.
Bij deze osmose tussen muziek en poëzie in dit concert voegt zich nog een ander
thema: het absolute stijlgevoel dat elk van de drie titanen van de 'dolce stil novo' afzonderlijk
incarneert en dat het Italië uit het due- en trecento op cultureel vlak zo luisterrijk heeft
gemaakt. Op het eerste zicht zou men immers zeggen dat het groen van de natuur die liefdevol en aanhoudend in deze poëzie en muziek opgeroepen wordt, werkelijk onveranderlijk blijft.
Maar bij een meer diepgaand onderzoek blijken de verschillende benaderingen even heterogeen als diep persoonlijk. Luister maar naar het verrukkelijke lyrische, gepolijste en haast
apollinische groen van Petrarca en ook Francesco Landini; naar het dichtbebladerde, knipogende groen dat de pikante speelsheid van Boccaccio tracht toe te dekken in zijn levendige,
bijwijlen snode arsnovistische 'cacce'; of naar het groen dat nu eens subtiel symbolisch en vol
zinspelingen te voorschijn komt, dan weer scherp en weerbarstig als een bos braamstruiken
en dat heroïsche schittering verleent aan zowel de madrigalen van Jacopo da Bologna als de
Rime Petrose van Dante.
Precies aan dit laatste werk, de Rime Petrose, is de titel van het concert ontleend, als een uitnodiging om de fascinerende muzikale parallellismen in deze niet zo bekende maar echte pareltjes uit Dantes werk van naderbij te bewonderen. De Rime Petrose presenteren zich als een soort van `trobar dus' â l'italienne. Hun technische rigueur en experimentele gedrevenheid vormen daarbij het perfecte tegengewicht voor de tekstuele hermetismen en het dubbelzinnige raffinement van de muzikale tenzones die toendertijd door de arsnovisti aan het Veronese hof opgevoerd werden.

p. 322

Voor de samenstelling van het programma ter ere van de 700ste verjaardag van
de geboorte van Francesco Petrarca, zijn we niet zozeer op zoek gegaan naar een repertoire dat
zijn teksten op muziek zet, aangezien dat ons meer dan twee eeuwen op de creatie ervan zou
hebben doen vooruitlopen. Veeleer hebben we getracht om de muzikale sfeer te herscheppen,
de sonoriteit, de stijlkenmerken van de componeerwijze die als achtergrond dienden voor de
'dolce stil novo'. Toch hebben we niet nagelaten de enkele muzikale voorbeelden op teksten
van Petrarca die ons van zijn tijdgenoten overgeleverd zijn, in het programma op te nemen.

Enerzijds gaat het om het sonnet Non al suo amante, opera 52 uit de Canzoniere, door Jacopo
da Bologna op muziek gezet. We kozen voor de hoofdversie zoals die opgetekend staat in de
Codex Faenza. Anderzijds gaat het om het madrigaal La fiera testa che l'uman si cibct, als een
caccia-madrigaal door Nicolá da Perugia getoonzet (naast de madrigaalversie van Bartolino da
Padova). Deze tweede tekst verscheen niet in het belangrijkste verzamelde werk van Petrarca,
maar in het literaire manuscript Palatino 1081 uit de Palatina-bibliotheek in Parma. De tekst
staat op de achterkant van bladzijde 91 met het opschrift "Madrigale di M.F.P." (madrigaal van
meester Francesco Petrarca).
Verder hebben we enkele gedichten van de drie vaders van de Italiaanse taal
met mekaar willen laten 'wedijveren'. De echo's en verwijzingen - zowel bronnen van inspiratie als stijlelementen - worden tegen mekaar uitgespeeld. Nu eens botsen ze bij de drie
auteurs, dan weer versmelten ze met mekaar. Zo bloeien bijvoorbeeld de strengheid en de
gekunsteldheid van Dante als het ware open in Petrarca's lyrisme. En op aanwijzing van
Petrarca grijpt Boccaccio dan weer naar Dante terug en herneemt hij diens verhaalstijl in terzinen. In deze voortdurende spiegelverwijzing lijkt het haast onmogelijk het 'continuüm' dat
uit de werken naar voren komt, te fragmenteren. De poëtische lezing wordt een authentieke
zoektocht naar geluid: de taal van de drie dichters verandert niet enkel de toon en de sfeer van
het inhoudelijke, maar ook van de vocale uitdrukking zelf, haast alsof het om drie verschillende muziekinstrumenten gaat. De muziek, van haar kant, vervlecht zich met de teksten, dialogeert als het ware met hen en roept zo, met haar eigen expressiemiddelen, evenveel stemmingen op.
laReverdie
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Ecco Ia primavera
Ecco la primavera
che 'I cor fa rallegrare
temp'è d'annarnorare
e star con lieta cera.

Hier is de lente
die 't hart verblijdt;
nu is 't weer tijd verliefd te worden
en opgewekt te kijken.

No' vegiam ['aria e '1 tempo
che pur chiam'allegreQa.
In questo vago tempo
ogni cosa & vaghea.

Wij zien de lucht en 't nieuwe jaargetij
en we verwelkomen de vrolijkheid.
In dit mooie seizoen
wordt alles mooi.

L'erbe con gran freschem
e fi.or' coprono t prati
e gli albori adornati
sono in simil manera.

Het gras in al zijn friste
én de bloemen bedekken de wei,
en ook de mooi getooide bomen
tonen zich op deze wijze.

Chiare, fresche, e dolci acque
FRANCESCO PETRARCA
(Canzoniere, canzone 126)
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Chi are, fresche, e dolci acque,
ove le belle membra
pose colei che sola a me par donna:
gentil ramo ove piacque
(con sospir mi rimembra)
a lei di fare al bel fiartco colonna;
erba e flor che la gonna
leggiadra ricoverse co rangelico seno;
aere sacro, sereno,
ove Amor co' begli occhi
ii cor m'aperse;
date udienzia insien-te
a le dolenti mie parole estreme.

Helder, fris en zoet water,
waar haar mooie leden plaatste
zij, die voor mij, als enige, vrouw lijkt te zijn;
edle tak waar het haar beliefde
(met een zucht komt de herinnering in mij op)
steun te zoeken met haar zij, als was't een zuil;
gras en bloem, door 't prachtige kleed
met d' engelachtige boezem bedekt;
heilige, heldere lucht,
waar Amor mij 't hart opende
door haar mooie blik;
aanhoor, jullie allen,
mijn extreme droeve woorden.

S'egli è pur mbo destino,
e' I cielo in cia s'adopra,
ch'Amor quesrocchi lagrimartdo chiuda
qtinlrhe grazia II meschino
corpo fra voi ricopra,
e torni l'alma
al proprio albergo ignuda.
La morte fia men cruda
se questa spene porto
a quel dubbioso passo,
ché to spirit() lasso
non poria mai in piet riposato porto,
né in pin tranquillafossa
fuggir Ia carne travagtiata
e l'ossa.

Mocht het dan mijn lot zijn,
en dit lijkt wel het opzet van de hemel,
dat Amor mijn ogen door 't vele wenen sluit,
moge dan, tenminste, enige genade dit arme
lichaam onder de stervelingen bedekken,
en Iaat d'ontklede ziel
naar haar eigen rustplaats wederkeren.
De dood wordt minder gruwelijk
als ik deze hoop, tenminste,
naar dat beangstigend moment kan meedragen,
want d' uitgeputte geest
vindt geen veiliger haven
noch kalmere rustplaats,
om 't getormenteerde lijf
en zijn beenderen Contvluchten.

Tempo verrei ancor forse
ch'a l'usato soggiorno
torni la fera bella e mansueta,
e let Vena mi scorse
nel benedetto giorno,
volga la vista disiosa e lieta,
cercandomi; et, o pieta!
giet terra infra le pietre
vedendo, Amor l'in.spiri
in guisa che sospiri
si dolcemente, che mercé m'impetre,
e faccia forza al cielo
asciugandosi git occhi col bel velo.

Wie weet komt nog de tijd
dat 't wred'en toch zachtaardig schepsel (Laura)
naar 't oord van vroeger wederkeert,
en naar de plek waar ze voor 't eerst mij zag,
op die gezegende dag,
weerom haar opgewekt' en liefhebbende blik richt,
op zoek naar mij; en ja - ach, meelij dan ziet zij 't stof dat ik werd, tussen de rotsen,
en laat Amor haar dán maar inspireren
dat zij zo zacht zuchten moge,
dat meelij voor mij wordt opgewekt,
en laat haar d'hemel maar geweld aandoen,
met 't vegen van haar tranen.

Da' be' ramt scendea
(dolce ne Ia memoria)
una pioggia di flor sovra '1 suo grembo;
et elk si sedea
umile in tanta gloria,
coverta giet de l'amoroso nembo:
qual flor cadea sul lembo,
qual su le treccie blonde,
ch'oro forbito e perle
eran quel di a vederle;
qual si posava in terra,
e qua/ su ronde;
qual con un vago errore
girando parea dir: "Qui regna Amore".

Uit 't wondermooi loof
(zoet is 't hieraan te denken)
stortte een bloemenregen zich in haar schoot;
en d'ogen neergeslagen zat zij daar
temidden van al die glorie,
omgeven door Amors wolk:
een bloem valt op haar kleed,
een ander op haar blonde lokken,
die wel gepolijst goud en paarlen
leken, op die dag, bij 't zien;
nog een daalde neer en bleef op d'aarde liggen,
nog een op 't water;
en dan kwam een die dwarrelend
zeggen leek: "Dit is het rijk van Amor:"

Quante volte diss'io
allor pien di spavento:
"Costei per fermo nacque in paraclisor
Cosi carco d'oblio
il divin portamento,
e'l volt°, e le parole, e'l dolce riso
m'avecuio e si diviso
da l'irnagine vera,
chT dicea sospirando:
"Qui come venn'io,
o quando?"
credendo esser in ciel,
non Iet dov'era.
Da indi
in qua mi piace
questa erba si, ch'altrove non ho pace.

Vele malen zei ik toen,
ontsteld:
"Voorwaar in. 't paradijs is die geboren!"
Tot zo'n vergetelheid hadden mij
haar bovenaardse schreden,
haar trekken, woord en lach
gebracht, tot zo'n veronachtzamen
van 't ware beeld,
dat ik al zuchtend sprak:
"Hoe kom ik hier terecht
en sinds wanneer ben ik hier?"
in d'overtuiging dat ik in de hemel was
en niet op d'aarde.
Zo sterk, sedertdien,
ben ik aan dit groen gehecht
dat nergens anders ik tot rust kan komen.

Se tu avessi ornamenti
quant'hai voglia,
poresti arditamente
uscir del bosco,

Als jij, mijn zang,
even mooi waart als verlangend,
dan zou je nu, in overmoed,
uit 't struikgewas vertrekken
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e gir infra la gente.

en tussen mensen je begeven.

Non al suo amante
FRANCESCO PETRARCA
Non al so amante Ma. Diana piaque,
quando per tal ventura
tuta nurla
la vid'in meco de Ie gelid'aque,
ch'a mi la pasturela
alpestra e cruda,
Yuca a bagnar el suo candiclo velo
ch'al sol e a l'aura
el vago capel chiuda.
Tal che mi feci,
quando gli ard'el celo,
tuto tremar
d'un amoroso Qelo.

Diana bekoorde haar geliefde niet méér,
wanneer hij hnor, zoals in mijn geval,
volledig naakt zag,
te midden van het ijskoude water;
dan het herderinnetje mij bekoorde,
zo fris en in alle eenvoud,
dat een mooie sluier stond te wassen
die haar bekoorlijke blonde haar
tegen de wind beschermt.
Zozeer bekoorde zij mij,
dat ik, hoe fel de zon ook scheen,
over heel mijn lichaam
koude riUingen kreeg van liefde.

Gram piant'agli ochi
Gram piant'afgli ochi greve dogleal core
abonda senpre l'anima, si more.

Overvloedige tranen en smart in het hart
waar de ziel van overloopt, wegkwijnen doe ik

Per quest'amar' ed aspra dipartita;
chiamo Ia motte
non mi vol udire.
Chontra mia voglia dura questa vita,
che mille morti mi convien sentire.

door mijn liefhebben van haar die mij verliet;
ik smeek om de dood
maar zij verhoort mijn bede niet:
mijn leven gaat maar verder, tegen mijn wil,
want duizend maal moet ik de dood ervaren.

Ma ben chT viva ma' non vo' seguire
se non vo',
chiara stella et dolQe amore.

En al leef ik nu, toch wil ik zo niet verder gaan,
als ik dit echt niet wil,
heldere ster en zoete liefde.

I'ho pien di sospir quest'aere tutto
FRANCESCO PETRARCA
(Canzoniere, sonetto 288)
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pien di sospir quest'aere tutto,
d'aspri colli mirando
ii dolce piano,
ove nacque colei
ch'avendo in mano
meo cor in sul fiorire e'n sul far frutto

Ik heb de hele lucht met weeklachten gevuld,
bij 't zien van 't zachte land,
omringd door scherpe pieken,
waar zij geboren werd,
die met mijn hart in d'hand bij 't bloeien en het vruchten dragen -

è gita al cielo,
ed hammi a ta/ condutto
col subito partir, che di lontano
gli occht miei stanchi

ten hemel is getrokken, en mij,
met 't plots vertrek,
tot zulke staat herleidde
dat, op afstand

lei cercando irtvano,
presso di sé non lassan loco asciutto.

hnar voortdurend zoekend,
mijn ogen geen plek meer droog nog laten.

Non è sterpo né sasso in questi monti,
non ramo o fronda verde in queste piagge,
non fiore in queste valli o foglia d'erba,

Geen struik, geen rots in deze bergen,
geen tak of blad op deze glooiing,
geen bloem in deze dalen, geen sprietje gras,

stilla d'acqua non ven di queste fonti,
né fiere han questi boschi si selvagge,
che non sappian quinto è mia pena acerba.

geen waterdrop uit deze bronnen,
geen dier zo schuw in deze bossen,
die de omvang van mijn leed niet kennen.

A la dolce ombra de le belle frondi
FRANCESCO PETRARCA
(Canzoniere, sestina 142)
A Ia dolce ombra de Ie belle frondi
corsi fuggendo un dispietato lume,
che 'nfin qua gift m'ardea
dal terzo cielo;
e disgombrava giet di neve i poggi
raura amorosa che rinova ii tempo,
efiorían per le piagge l'erbe e i rami

In 't zachte lommer van 't gebladerte
vluchtte ik weg van ongenadig sterrebeeld (Venus)
dat mij tot op d'aarde,
uit de derde hemel, bleef verteren;
de toppen werden al van sneeuw verlost
door Amors zucht die 't seizoen doet keren,
en bloesem verscheen in wei en bos.

Non vide ii mondo si leggiadri rami,
ne mosse ii vento mai si verdi frondi,
come a me si mostretr quel primo tempo;
tal che, temendo de l'ardente lume,
non volsi al mbo refugio ombra di poggi,
ma de ta píanta Mit gradita in cielo.

Nooit aanschouwde de wereld zulke lieflijke bloei,
nooit werd groener blad door wind bewogen
als die zich aan mij toonden, in die eerste tijd:
daarom, uit vrees voor 't brandend licht,
verlangd'ik voor mijn schuiloord geen heuvelschaduw
maar lommer van hemels uitverkoren plant (laurier).

Un lauro mi difese allor dal cielo,
onde pift volte, vago de' bei rami,
da po' son gito per selve e per poggi;
né giet mal ritrovai tronco né frondi
tanto onorate dal superno lume,
che non mutctsser qualitate a tempo.

De laurier was 't die mij voor de gloed behoedde,
en vaak, verzot op al dat lieflijk groen,
ben ik sindsdien door bos en over berg getrokken;
maar nimmer vond ik stam of blad,
met evenveel eer door 't hoogste licht bejegend,
die niet op tijd en stond van aard veranderden.

Pern piá fermo ogni or di tempo in tempo,
seguendo ove chicunar m'udia dal cielo,
e scorto d'un soave e chiaro lume,
tornai sempre devoto
a i primi 'rami,
e quando a terra son sparte Ie frondi
e quando il sol fa verdeggiar i poggi.

Daarom, en met de tijd meer vastberaden,
gehoor gevend aan de stem uit de hemel,
gestuurd door 't zoete en heldere licht,
keerde ik, met toewijding,
steeds weer, naar 't gebladerte van toen,
wanneer de herfst de bladeren verspreidt,
wanneer de zon de heuvels doet bloeien.

Selve, sassi, campagne, flumi, e poggi,
quant° è creato, vince e cangia ii tempo;
ond'io cheggio perdono a queste frondi,
se, rivolgendo poi molranni, 11 cielo,

Wouden, rotsen, weiden, stromen, heuvels de tijd doet al 't geschapene buigen en keren:
en daarom vraag ik vergeving aan deze bladeren
wanneer ik na geruime tijd
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fuggir disposi grinvescati rcuni
tosto ch'incominciai di veder lume.

het al raanlokkelijk groen besloot t'ontwijken,
zodra ik 't echte licht begon t' aanschouwen.

Tanto mi piacque prima ii dolce lume
ch'i passai con diletto assai gran poggi
per poter appressar gli amati ramt;
ora /a vita breve, e '1 loco, e '1 tempo
móstrammi altro sentier di gire al cielo,
e di far frutto, non pur flor e frondi.

Destijds beviel mij 't zachte licht zozeer
dat, zonder moeite, ik hoge toppen overschreed
om nader bij 't geliefde loof te komen;
thans doen't korte leven, de plek en 't moment,
mij 't ander, 's hemels, pad bewandelen,
met vrucht - weg van bloem en blad.

Altr'amor; altre frondi, et altro lume,
altro salir al ciel per critri poggi
cerco, ché n'è ben tempo,
et altri rami.

Andere liefde, andere blad'ren, ander licht,
een andere hemelluchl langs andere heuvels,
dat zoek ik, want 't is hoog tijd,
en andere twijgen.

La flora testa che l'uman si ciba
FRANCESCO PETRARCA?
La fiera testa che d'uman si ciba,
pennis auratis volitum per quirit,
sovr'ogn'italian questa preliba,

Het woeste hoofd dat zich met mensen voedt,
spiedt met gouden veren
en het verkiest deze boven anderen.

alba sub ventre palla decoratur
perché del mondo signorie richiede
velucl eius aspectu demonstratur.

Met een blanke bol onder de buik is hij versierd
want hij eist de heerschappij over de wereld op
zoals door dit beeld wordt getoond.

Cosi nel mio partar voglio esser aspro
DANTE ALIGHIERI
(Rime, canzone 46)
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Cosi nel mio parlar
voglio esser aspro
com'è ne Ii atti questa bella petra,
La quale ognora impetra
maggior durezza e plu natura cruda,
e veste sua persona d'un diaspro
tal, che per /ui, o perch'ella s'arretra,
non esce di faretra
saetta che giet mai la colga ignuda:
ed ella ancide, e non val ch'om si chiuda
né si dilunghi da' colpi mortali,
che, com'avesser ah,
giungono altrui e spezzan ciascun'arme;
si ch'io non so da lei né posso atarme.

En zo wil ook ik in mijn verzen
de hardheid scheppen
die deze mooie"steen" in al aar uitingen toont,
zij die ieder uur wat meer versteent,
méér hardheid en méér wreedheid tentoon spreidt,
en zich met siersteen tooit van zulke hardheid
dat door die hardheid zelf, Of door haar wijken,
geen pijl ooit de koker verlaat
die haar onbeschermd treft:
zij is het die toeslaat en wijken
of vluchten voor de moordende slagen helpt niet,
want, als hadden ze vleugels,
ze treffen meteen een ander en breken elk harnas;
om die reden weet noch kan ik mij behelpen.

Non trovo scudo ch'ella non mi spezzi
né loco che dal suo viso m'asconda;
ché, come ftor di fronda,
cosi de la mia mente tien la cima:

Geen schild bestaat dat zij niet stuk slaat,
geen plek die mij aan haar blik onttrekt;
want als een bloem op 't uiteind van 't gebladerte,
zo ook staat zij bovenaan in al mijn gedachten:

cotanto del mio mal
par che si prezzi,
quanto legno di mar che non lieva onda;
e '1 peso che m'affonda
è tal che non potrebbe adequar rima.
Ahi angosciosa e dispietata Lima
che sordamente la mia vita scemi,
perché non ti ritemi
si di rodermi il core a scorza a scorza,
com'io di dire altrui
chi ti clet forza?

zij lijkt zich over mijn lijden
evenveel zorgen te maken
als een schip op zee, door de golven opgelicht;
en de last die nu op mij ligt
kan in woord noch vers worden vertaald.
Ach, angstaanjagende en meedogenloze vijl
die in stilte mijn leven aantast,
waarom kan niets je ervan weerhouden
laag na laag mijn hart weg te wrijven,
en mij, over hém te spreken
die je de kracht daartoe geeft (Le. Amor).

Ché Ma mi triema ii cor
qualora io penso
di lei in parte ov' altri
ii occhi induca,
per tema non traluca
lo mio penser di fuor si che si scopra,
ch'io non fo de la morte, che ogni senso
co Ii denti d'Amor glit mi manduca;
cie) è che '1 pensier bruca
la lor vertá si che n'allenta l'opra.
E' m'ha percosso in terra,
e stammi sopra
con queUa spada ond'elli ancise Dido,
Amore, a cui io grido
merzé chiamando,
e umilmente ii priego;
ed el d'ogni merzé par messo al niego.

Nog meer beeft mijn hart
telkens mijn gedachten
naar haar gaan op plaatsen
waar anderen mij kunnen zien,
uit vrees dat wat ik denk uiterlijk zichtbaar is
en ontdekt wordt, want dit vrees ik
méér dan de dood die met de hulp van Amors tanden
elk gevoelen in mij wegvreet;
mijn gedachten hebben de kracht
van mijn gevoelens weggebeten
en de werking ervan vertraagd.
Amor heeft mij gevloerd en staat boven op mij
met het zwaard waarmee hij Dido dooddP.
Amor die ik al roepend
om medelijden smeek,
en voor wie ik nederig kniel;
maar voor elk medelijden lijkt hij onbereikbaar.

Egli alza ad ora ad or la man°,
e sfida
la debole mia vita,
esto pervers°,
che disteso a riverso
mi tiene in terra d'ogni guizzo stanco:
allor mi surgon ne la mente strida;
e '1 sangue, ch'è per le vene disperso,
fuggendo corre verso
lo cor; che '1 chiama;
ond'io rimango bianco.
Elli mi fiede sotto il braccio manco
si forte, che 1 dolor nel cor rimbalza:
allor dico: "S'elli alza
un'altra volta,
morte m'avr'i chiuso
prima che '1 colpo sia disceso giuso".

Met regelmaat heft hij de hand tegen mij en
is een bedreiging
voor mijn zo al krachteloze leven,
deze wreedaard
die mij gevloerd heeft en op mijn rug gedraaid,
niet in staat weer op te staan:
kreten stijgen in mijn gedachten op;
en het bloed, dat in d'adren verspreid is,
stroomt weg en vliedt naar het hart
dat erom roept;
en zo word ik lijkbleek.
Hij treft mij onder de linker arm
zo hard dat de pijn in mijn hart opsteekt;
daarop zeg ik: "Heft hij nog eenmaal
zijn hand tegen mij,
dan ben ik aan de dood overgeleverd
nog voor de slag is neergedaald."

Cosi vedess'io lui fender per mezzo
lo core a la crudele che 1 mio squatra;

Mocht ik toch maar zien hoe hij haar hart
in twee splijt, zij die 't mijne verscheurt,
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pot non mi sarebb'atra
Ia morte, ov'io per sua bellezza corro:
ché tanto dá nel sol quanto nel rezzo
questa sch.erana micidinle e intra.
Ohimé, perché non latra
per me, com'io per lei, nel caldo borro?
Ché tosto griderei: "Io ui soccorro";
e fare'l volentier, si come quelli
che net biondi capelli
ch'Amor per consumarmi
increspa e dora
metterei mono, e piacerele allora.

dan zou ook de dood geen bedreiging meer zijn,
waar ik omwille van hinar schoonheid naar toe snel:
want daar brengt ze mij, in zon en schaduw,
deze schavuit, dievegge en moordenares.
Waarom huilt zij niet voor mij,
zoals ik voor haar, in een warme tranenstroom?
Dán riep ik terstond: "Ik kom je ter hulp";
en graag deed ik het, en graag ook liet ik
mijn handen los in haar blonde lokken
die Amor krult en verguldt
om mij nog meer te doen verteren,
dan zou 'k haar wel behagen.

S'io avessi Ie belle trecce prese,
che fatte son per me scudiscio e ferza,
pigliandole anzi terza,
con esse passerei
vesper° e squille:
e non sarei pietoso né cortese,
anzi farei com'orso
quando scherzo;
e se Amor me ne sferza,
to mi vendicherei
di pin di mille.
Ancor ne Ii occhi, ond'escon Ie faville
che m'infiammano ii cor,
ch'io porto anciso,
guarderei presso
e fis°,
per vendicar lo fuggir che mi face;
e pot le renderei
con amor pace.

Mocht ik dan dat mooie haar in handen krijgen,
dat mij opzweept en verhit,
dan zou ik ze niet lossen,
beginnend in de vroege ochtend voor d'avond,
neen: voor de nacht:
meelij noch hoofsheid zou ik tonen,
beter nog: als een beer in 't lustig spel
zou 'k me gedragen;
en als Amor me blijft ophitsen,
dan zou 'k mij ook nog wreken,
voor méér dan duizend maal,
in die ogen die gensters schieten
waardoor mijn hart,
dat nu voor dood ligt, weer ontvlamt;
van heel dichtbij en strak in d'ogen
zou 'k haar kijken,
om 't vluchten te wreken, wat zij doet;
dan pas zou 'k haar;
met de liefde, ook de vrede geven.

Canzon, vattene dritto a quella donna
che m'ha ferito il core
e che m'invola
queUo ond'io ho piá gola,
e Wille per lo cor d'una saetta;
ché bell'onor s'acquista in far vendetta_

Mijn lied, ga recht naar haar toe,
naar haar die mijn hart heeft verwond
en mij verstoken houdt
van wat ik meest begeer;
en tref haar recht 't hart met een pijl;
want wraak brengt grote eer.

Oseletto selvazo
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Oselleto salvazo per stasone
doici versiti canto cum bel modo:
tal & tal grida forte
ch'io no l'odo.

Een wild vogeltje in 't mooi seizoen
zingt zoete versjes met fatsoen;
maar d'een en d'ander zingt zó hard
dat 'k hem niet horen kan.

Per gridar forte non se canta bene
ma con suave dolce melodia
se fa bel canto e zO vol maistria.

Wie luidkeels schreeuwt die zingt niet goed,
met keurige melodie, zo zoet,
wordt mooie zang gemaakt en zo wil het de kunst.

Pochi l'h.ano
& tuit se fa magistri;
fa balate matrical e muteti
tut'èn Fioran Filipoti e Marcheti.

Weinigen beheersen deze
maar velen gaan 't doceren
en ballades, madrigalen en motetten produceren.
Floran, Filipoti en Marchetti

Si piena Ia terra de magistroli
che loco pieCt no trovano i discipuli.

Heel d'aard'is vol magistertjes
waardoor geen plaats meer is voor de discipeltjes.

Lucida petra
Lucida petra, o Margherita cara,
tanto sp/endor non rende
quanto da' tuo' begli ochi
ognor discende.

Een fonkelende steen, o lieve Margareta,
geeft minder schittering
dan uit jouw ogen
ononderbroken stroomt.

Perè merQede, infin ch'è 'I tempo verde.
ché ogni virtá sanea piet& si perde.

Wees daarom vol mededogen, nu het lente is,
want kracht zonder mededogen gaat verloren.

Al poco giorno e al gran cerchio d'ombra
DANTE ALIGHIERI
(Rime, sestina 45)
Al poco giorno e al gran cerchio d'ombra
son giunto, lasso,
ed al bianchir de' colli,
quando si perde lo color ne rerba:
e '1 mbo dist° peró non cangia II verde,
si è barbato ne la dura petra
che pada e sente come fosse donna.

Bij 't tanend licht, bij de brede schaduwkrans,
daar ben ik aanbeland, vermoeid,
bij 't wit worden van de heuvels,
bij 't seizoen dat het groen uit het gras weghaalt:
alleen mijn verlangen verliest zijn groen niet,
zo sterk is 't geworteld in de harde steen
die spreekt en voelt als was 't een vrouw.

Similemente questa nova donna
si sta gelata come neve a l'ombra:
ché non la move, se non come petra,
il dolce tempo che riscalda i colli;
e che lifa tornar di Manco in verde
perché Ii copre di fioretti e d'erba.

Deze jeugdige vrouw is even sterk bevroren
als sneeuw op een schaduwplek:
beroerd wordt zij niet, tenzij als steen,
door 't zacht seizoen dat de heuvels verwarmt;
en dat hun wit in groen omzet
ze bedekkend met bloem en kruid.

Quand'ella ha M testa
una ghirlanda d'erba,
trae de Ia mente nostra ogn'altra donna:
perché si mischia
ii crespo giallo e 'I verde
si bel, ch'Amor Ii viene
a stare a l'ombra
che m'ha serrato intra piccioli colli
piá forte assai che Ia calcina petra.

Wanneer zij een bladerkrans
op haar hoofd draagt,
verdwijnt elke andere vrouw uit onze gedachten:
zo mooi vermengt zich
't krullende goud met groen
dat Amor zelf daar
schaduw komt zoeken,
die mij tussen d'heuvelijes gevangen houdt,
vaster nog dan kalk de steen vastklemt.

La sua bellezza ha piCt vertá che petra,
e 'I colpo suo non puó sanar per erba:

Haar schoonheid is krachtiger dan ede steen,
wanneer zij toeslaat baat geen kruid:
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ch'io son fuggito per plant e per colli,
per potere scarnpar da cotal donna;
e dal suo lume
non mi puO far ombra poggio
né muro mat né fronda verde.

want vluchten deed ik, langs berg en vlakte,
om weg te snellen van deze vrouw;
geen heuvel kan mij schaduw brengen
voor haar schittering,
geen muur; geen tak van groen.

To l'ho veduta giet vestita a verde,
sf. fatta ch'ella avrebbe messo in petra
l'arnor ch'io porto pur a /a sua ombra:
ond'io l'ho chesta
in un bel prato d'erba,
innarnorata com'anco fu donna,
e chiuso intorno d'altissimi

Ik zag haar ooit, in groen gewaad,
zo mooi dat z' in 't gesteente toe zou brengen
de liefde die ik zelfs haar schaduw toedraag:
ik vroeg haar toen
in een mooie groene wei,
verliefd en toch ook meesteres,
en omringd door torenhoge heuvels.

Ma ben ritorneranno
fiumi a' colli
prima che questo legno motie e verde
s'inftammi, come suol far bella donna,
di me; che mi ton-ei dormire in petra
tutto ii mio tempo e gir pascendo l'erba,
sol per veder do' suoi
panni fanno ombra.

Maar 't water zal sneller opnieuw
de heuvels bevloeien
dan dat deze jonge groene twijg,
als mooie vrouwen gewoonlijk doen,
ontvlamt voor mij; op steen gaan slapen zou'k
mijn leven lang en 't groene kruid gaan grazen,
alleen maar om de plek te zien
waar schaduw vormen hare kleren.

Quandunque t colli fartno piû nera ombra,
sotto un bel verde
la giovane donna
Ia fa sparer, com'uom petra sott'erba.

Telkens de heuvels' schaduw zwarter wordt
doet de jonge vrouw
deze schaduw verdwijnen onder 't rrIDOie groen,
zoals stenen onder kruid.

Stráccias' i panni 'n dosso
Straccias' i pan.ni 'n dosso
questa doncella bianca, e fa so' tende,
et io mi guardo da lle' il pieCt che posso.

Ze rukt de kleren van het lijf
deze meid in het wit en maakt haar kwartieren,
ik hoed me zoveel mogelijk voor haar

Ma ppure ella m'offende
quando con sue mossette eUa mi toca,
et di tremor
mi fa serrar la boca.

Maar tast mijn eer aan
wanneer ze mij ook aanraakt
en ze mij de tanden op elkaar doet knijpen
van de trilling.

A campo non po' star, ma di paura
fuggendo va, quando ven Ie verdura.

Op het veld houdt ze geen stand, van angst
vlucht ze, wanneer het groen doorbreekt.

Non so qual mi voglia
GIOVANNI BOCCACCIO
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Non so qual' i' mi voglia,
o viver o morir per minor doglia.

Ik weet niet wat ik wil,
leven of sterven om minder te lijden.

Morir vorei ch'el uiver m'è grcwoso,
veggendo me per altri esser lasciato.

Sterven zou ik willen want leven is me zwaar,
nu 'k zie dat een ander mijn plaats inneemt.

Et morir non von-ei ché trapassato
pit) non vedrei il bel viso amoroso.

Toch verkies ik niet te sterven want dood
'zou ik de mooie lieflijke blik niet meer zien.

Per chui piango invidioso
di chi rha fatto suo
et me ne spoglia.

Daarom ween ik vol afgunst
voor wie haar de zijne heeft gemankt
en mij ervan beroofd.

Nel tempo adorno che l'erbette nove
GIOVANNI BOCCACCIO
(Caccia di Diana, canto I, vv. 1 - 27)
Nel tempo adorno che 1' erbette nove
rivestono ogni prato e I 'aere chiaro
ride per Ia dolcezza
che '1 ciel move,
sol pensando mi stava che riparo
potessi fare ai colpi che forando
mi gian d'amor ii cuor
con duolo amaro;
quartdo mi parve udir venir chiamczndo
un spirito gentil voiando forte:
"Donne leggiadre", in voce alta gridando,
"ventte omai, ventte alla gran corte
dell'alta id • Pa Diana., che elette
v'ha in Partenopè
per sue consorte".
E poi ch'egli ebbe
tre flate dette
queste parole, sanza piet voltare,
una a una chiamandole ristette.
E, se non m'ingartne) vero ascoltare
che far mi parve, Zizzola Barrile
la prima fu ch'io gli sente chiamare;
poi Ciancia l'altra, nobile e gentile,
Cecca Bozzuta e poi PrincipesseUa
Caracciola e Letizia Moromile,
de' Gattoli Berarda con Linella,
Beritola Carafa, e'n compagnia
degli Scrignar Mignana ed Isabella,
e Isolda di Giaquinto e Lucia Porria
e Berita e Caterina
de' Brancn77i e de' Melff Maria.

In 't mooie seizoen dat elke wei
met nieuw gras bekleed en d'heldere lucht
doet lachen door de zoetheid
die de hemel aanbrengt,
zat ik op mijn eenije te bedenken welk schild
ik kon gebruiken tegen de aanvallen van Amor
die grote en pijnlijke gaten
in mijn hart had geslagen;
en toen meende ik te horen hoe een nobele geest,
die met kracht kwam aangevlogen,
met luide stem sprak: "Lieflijke vrouwen,
nu is het tijd om naar het hof te komen
van de verheven godin Diana, die u
als haar gezellinnen in Partenope (Napels)
heeft uitverkoren".
En nadat hij deze woorden
drie maal had uitgesproken,
zonder zich nog om te keren,
begon hij hen een voor een af te roepen.
En als mijn gehoor van toen me niet bedroog,
was het Zizzola Barrile
die ik hem als eerste hoorde noemen;
en dan volgden Ciancia, zo edel en voorkomend,
Cecca Bozzuta en daarna Prinsesje
Caracciola en Letizia Moromile,
Berarda de' Gattoli samen met Linella,
Beritola Carafa, en een groepje bestaande uit
Mignana en Isabella Scrignar,
Isolde di Giaquinto, Lucia Porria,
Berita en Caterirta de' Brancazzi
en Maria de' Melii.

In una vatte non motto spaziosa
GIOVANNI BOCCACCIO
(Caccia di Diana, canto H, vv. 1 - 24)
In una vatte non motto spaziosa,
di quattro montagnette circuita.

In een niet al te groot dal,
omgeven door vier heuvelijes,
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di verdi erbette e di ftori copiosa,
nel mezzo della qua/ cosi fiorita,
una fontana chiara, bella e grande,
abbondevole d'acqua, v'era sita,
e l'acqua che superflua si spande
un rivo fa che tutte l'erbe bagna,
pot n'esce fuor da una delle bande:
d'albori è piena ciascuna montagna,
di frondi folti si ch'a pena ii sole
tra essi pue, passar nella campagna:
diversi uccelli cantan lor carole
sopr'essi, e quivi un'aura sottile
move le frondi, come mover sole
nel tempo estivo zefiro gentile,
quando ii cator diurno
pitl non sale, ma quando fa, calato,
l'aere umile:
caprii, lupi ed ogni altro animale,
orsi e leort si trovano in quel loco,
e qualunque altro che pia o men vale:
quivi Diana,chel tiepido foco
ne' casti petti tien,
ricolse quelle
che invitate furono al suo gioco.

met overvloedig kruid en vele bloemen,
lag pal in het midden, tussen al die bloemen,
mooi en groot, een heldere bron
die overliep van water;
het overtollige water liep over
in een stroompje dat al het groen bespoelde
en aan een der zijkanten weer verder liep:
elk van de heuvels stond vol bomen,
met gebladerte zó dicht dat amper
't zonlicht kan passeren:
allerlei vogels zingen hun gezangetjes
over dit alles heen en een subtiel briesje
brengt de blaadjes in beweging, zoals
in zomertijd gewoonlijk de fijne Zeph.yr doet,
wanneer de warmte van de dag
niet meer stijgt, en, eenmaal deze gezakt,
de lager gelegen lucht verschijnt:
geitjes, wolven en allerlei diersoorten,
beren en leeuwen zijn er te vinden
en nog vele andere van enig belang:
clétár was het dat Diana, die een zacht vuurtje
in haar kuise boezem koestert,
de gezellinnen ontving
die uitgenodigd werden tot haar spel.

Chosi pertsoso
Chosi pensoso
com'Amor mi ghuida
per la verde rivera passo passo
sentii: "Leva quel sasso!"
"Ve'l granchio vel pesce
Piglia piglia!"
"Quest'è gran maraviglia!"
Cominció Isabella con istrida:
"0 me o me!"
"Che hai, che heti?"
"I' son morsa nel dito!"
"0 Lisa il pesce fugge!"
"I' l'ho, l'ho!"
"L'Ermellina l'ha preso!"
"Tiel ben, tie'l ben!"
"Quest'è bella peschiera!"
Intctnto giuns'
a l'amorosa schiera,
dove vaghe trova'
donne et amanti
che m'accolson ancor
chon bei sembianti.
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Toen ik in gedachten verzonken,
zo leidt mij immers Amon
stap voor stap langs de begroeide oever schreed,
hoorde ik plots: "Haal die steen weg!"
"Zie je daar die krab! Zie je daar die vis!
Pak hem!"
"Wonderbaarlijk is dit!"
Dan begon Isabella plots te gillen:
"Oei, oei!"
"Wat heb je?"
"Ik werd in mijn vinger gebeten!"
"Kijk Lisa, nu is de vis weg!"
"Ik heb hem beet! Ik heb hem beet!"
"Ermellina heeft hem gevangen!"
"Inrit hem niet ontsnappen!"
"Dit is een geweldige visvijver!"
Ondertussen was ik
bij het groepje verliefden aanbeland,
waar ik bekoorlijke jonge dames
en verliefde jongelingen aantrof
die me met hun charmante verschijning
verwelkomden.

Alto nel bosco al mio parer vedea
GIOVANNI BOCCACCIO
(Caccia di Diana, canto XIII, vv. 25 - 51)
Alt° nel bosco al mio parer vedea
due leggiadre e belle giovinette,
Ie qua' ciascuna assai ben conoscea,
inghirlandate di due ghirlandette
di rose rosse, tanto relucenti
che a veder parean due fiammette,
vest ite strette, si belle e piacenti
che facean rider
tututto quel loco,
dond'elle andavan con li passi lenti.
Le qua/i, andando si a poco a poco,
d'archi e di saette bene armate
fra sé cantando e faccendosi gioco,
vider discender delta stremitate
del monte una pantera; onde Cobella
Embriaca sonè molte fiate
ii corno, e'l somigliante fé Tanzella,
chiamando t cani, It qua',
po' venuti fur,
si drizzaro ver la fiera sneUa.
Covella corse avanti e con tre aguti
istrali feri quella nella fronte,
e st v'entrar,
ch'a pena eran veduti
fuor che te penne;
toonde te pronte
gambe delta pantera non potero
portarne lei, ma cadde a piè del monte.
Diece can, credo,
o piet ve l'assagliero,
ed a Covella, che giet là giunta era,
in terra morta
e vinta la rendero.

Hoog in het bos zag ik toen ik daar opdook
twee lieflijke en bekoorlijke jonge dames,
die ik beiden zeer goed kende.
Elk van hen had een bloemenkrans
van rode rozen om het hoofd, die zo fel schitterden
dot het wel twee vlammeijes leken die daar liepen,
met hun spannende jurlqes, zo mooi en bevallig
dat ze bij iedereen een glimlach
op de lippen brachten,
daar waar ze met trage stap voorbij liepen.
Deze nu, zachijes verder lopend,
met pijl en boog gewapend,
neuriënd en plezier makend met elkaar,
zagen aan het ander uiteind van de berg
een panter neerdalen; waarop Cobella
Embriaca verscheidene maal de hoorn
blies, hierin gevolgd door Tanzella,
en de honden riep;
eenmaal daar aangekomen
richtten deze zich naar het elegante wilde dier.
Covella snelde naar voor en met drie scherpe
pijlen verwondde ze de panter aan het voorhoofd,
en die drongen zo diep door
dat men ze niet eens meer kon zien,
behalve dan de veren;
hierdoor konden de snelle benen
van de panter haar niet meer dragen
en viel ze tot aan de voet van de berg.
Wel tien honden, geloof ik,
of meer, vielen haar aan,
en brachten het overwonnen en dode dier
naar Covella die daar ondertussen
ook was aanbeland.

Per sparverare
Per sparverare
tolsi el mio sparvero
bracchi & bracche chiamando
"Cit Cit Baratera!
Te' Varin te' te'!"
Zonzemo a la campagna
vidi cercar
& rinfrescar la cagna.
"Buda qui te' Varinfied
Ve' Id Baratera fia!

Om op valkenjacht te gaan,
nam ik mijn valk,
trok mijn broek aan en riep:
"Hé! Hé! Sjoemelaarster hé!
Grijskop, hé, hé!"
En zo kwamen we in het open veld
en daar zag ik het teefie Burla
al snuffelen en zich te goed doen
en ik riep: "Hier Grijskop,
kom hier, Sjoemetaarster,
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Amorosa Bocca ,fie.t
leva leva leva leti
guarda guarda guarda let!"
Per la mia donna presi quaglie assai
poi del redire non mi dubitai.

kom. Likkopje,
sta maar recht,
kijk eens hier!"
En voor mijn lief ving ik een hoop kwartels
en kwam dan maar terug van de jacht.

Per quella tolsi el mio
sparvero in pugno
et questa fu ['ultimo di di giugno.

Voor haar nam ik mijn valk in de vuist
en dat gebeurde allemaal
op de laatste dag van juni.

Discese del monticel
GIOVANNI BOCCACCIO
(Caccia di Diana, canto IV, vv. 33 - 58)
discese del monticel,
faccendo un gran romore
Zizzola e Ciancia, dicean.:
"Piglia, piglia"
dietro ad un bianco cervio, che di fore
dun cespuglio fuggiva a maraviglia
per molti con che dietro si sentia,
de'qua' ciascuno a prenderlo si spiglia.
Ma Ciancia, che conobbe Ia sua via,
traverse) ii monte
e riuscigli appresso
sopra uno balzo ove monte _finia;
e ch'ell'ebbe all'arco to stral messo,
ch' eUa portava in mano, apersel forte
e lui feri in quello punto stesso.
Quivi, vermiglio ritornato, a morte
ferito si sena, né piC potero
portarlo avanti le sue gambe accorte.
Zizzola si tornt') per to sentiero
e richiamartdo i can sonava un corno,
fin che di lor° il numero ebbe intero.
Cosi andando e mirandosi intorno,
due volpi vide e ciascuna fuggendo
andava a. fare a sua cava ritorno.
Tanto Ie gio Zizzola seguendo,
che prese quelle e ver la donna onesta
se ne torne), di questo in sé ridendo;
e quella ancor di cie) si fece festa_

[...I kwam de berg afgedaald,
met veel lawaai,
Zizzola en Ciancia riepen:
"Neem het beet"
en wezen naar een blank hert dat
uit een struik wegvluchtte, verwonderd
dat zoveel honden het achterna zaten,
die ook allen er jacht op maakten.
Maar Ciancia, die haar weg daar kende,
trok snel de berg over
en kwam vlak daarbij weer te voorschijn
op een uitstekende rots waar de berg ophield;
en nadat ze de pijl op de boog had gelegd
die zij bij zich droeg, spande ze deze krachtig op
en raakte het hert precies op die plek.
Bloedrood geworden, wist het dat het dodelijk
gewond was en zijn snelle benen
konden hem niet meer dragen.
Zizzola keerde zich om op de weg
en blies de hoorn, om de honden te roepen,
zolang tot ze de volledige meute bij zich had.
Zo liep ze verder en keek in het rond
en zag twee vossen die wegvluchtten en
elk naar hun leger terugkeerden.
Zolang bleef Zizzola hen volgen
tot ze ook deze ving en ze naar de eervolle
dame terugkeerde, tevreden over zichzelf;
en de dame was zelf ook in feeststemming.

A poste messe
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A poste messe veltri
e gran mastini,
`Te, te, Villart, te, te, Baril,"
chiarnando,"Ciof, ciof qui, qui ciof."

Op uitgezette posten
windhonden en bulldogs.
"Aan jou, Boer!
aan jou, Ton!"

Bracchi e segugi
per bosch'aizando.
"Eccola eccola!"
"Guarda, guarda qua!"
"rnssa, lassa, lassa!"
tu, o tu, o tu!"
"Passa, passa, passal"
" Eccola, eccola!"
"Guarda, guarda qua!"
"I.nssa, lassa, lassa!"
"0 tu, o tu, o tu!"
"Passa, passa, passa!"
La cervia usci al grido ed a rabat°,
bianca, lattata col collar di vaio.
A ricolta, bu, bu, bu, bu,
sanca corno,
ta tin ta tin ta tin
tin to tin to tin to
sonava per ischorno no no no no.

werd geroepen.
"Ciof...".
In het bos werden jachten speurhonden aangespoord.
"Daar is het! Kijk daar!"
Aan de leiband!"
"Hier jij!"
"Ga maar!"
"Daar is het!"...
En daar verscheen
het wijfieshert,
onder 't schreeuwen
en 't geblaf
Wit, met donkere hals.
Bij 't verzamelen van de buit,
zonder hoorn,
weerklonk het
uit spot.

Iacopa Aldimaresca, che cercando
GIOVANNI BOCCACCIO
(Caccia di Diana, canto Xr, vv. 49 - 59)
Iacopa Aldimaresca, che cercanclo
con Mariella Passerella andava
per la piacevol selva riguardando,
com'ella ad una ripa trapassava,
a costa i can si fermar di presente
ad una buca, e ciascuno abbaiava.
Quella guardava e non vedea niente;
li can volea cacciar, ma ecco fore
di quella uscia la coda dun serpente
e dentro ritornossi al lor romore.

Jacoba Aldimaresca trok
met Mariella Passerella op zoektocht,
turend door het bevallige bos
en toen ze aan een oever overstak,
bleven de honden plots stilstaan aan de helling
bij een holte en elk van hen begon te blaffen.
Ze keek en keek en zag maar niets
en wou de honden al voortjagen toen daar
uit 't hol een slangenstaart verscheen
en snel bij al 't lawaai naar binnen weer verdween.

Marella Piscicella, che vicina
GIOVANNI BOCCACCIO
(Caccia di Diana canto XII, vv. 1 - 42)
Marella Piscicella,
che vicirta
a costoro era, udi il lor romore,
e con Ie sue compagne ancor Dalfina.
Corsero aclunque tutte con furore
in quella parte, e trovaron coloro
quasi smarrite tutte del tremore.
Allora s'accosta Datfina a loro
dicendo: "Che vedeste, che non pare
che 'n questa vita facciate dimoro?".

Mariella Piscicella
die niet ver van hen vandaan
stond, hoorde hun lawaai,
en ook Dalfina met haar gezellinnen.
Snel liepen ze alle in spanning
daar naartoe en vonden hen
buiten zichzelf van angst.
Dalfina kwam wat dichter bij hen staan
en zei: Wat zagen jullie toch, dat jullie meer
dood dan levend eruit zien?"
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Iacopa allora
comincia a part are:
"Omè, che `n questa buca è un serpente
terribil cosa pure a riguardare".
Disse DaWma: "Non dubbiar niente:
noi siam qui con buon cani
e ben armate:
ben to potremo uccider salvamente".
Iacopa, le compagne
assicurate,
allor rispuose: "Sed e'v'è in piacere,
alquanto el mbo consiglio seyuitate".
Disse Dalftna: "Di ii tuo parere".
Ictcopa stette allora e pensa un poco,
e pol rispose: "Questo è'l mio volere:
mettiamo in questa buca acceso foco;
fiamma e'l fumo lui uccicleranno
o'l cacceranno fuor di questo loco.
Se forse fuor di qua uscir lo fanno,
le vostre lance e le saette preste
con voi abbiate, se non vogliam danno".
A tal consiglio s'accordaron queste,
e ritirar ii cani e fiamme accese
misser nel luogo
della ftera peste.
Sostenne quella alquanto queste offese;
pol, non potendo avanti sofferire,
fuori furioso si gitta palese.
Ciascuna allora ii comincia a ferire,
e' cani l'addentar, de' walt assai
dintorno a sé co' denti fé morire.
Ma non gil valse; ché gli ultimi guai
gil apparecchiava quella che seguita
era dall'altre, com'io avvisai.
Con greve colpo gil leva Ia vita
con una Lancia Iacopa, e la testa
gil taalt() pol vigorosa e ardita.

Jacoba antwoordde hierop:
"Ach, in dit gat zit een slang,
een verschrikkelijk ding om naar te zien."
Waarop Daiftna zei: "Maak jullie geen zorgen,
wij zijn hier nu met dappere honden
en goed gewapend:
we kunnen hem makkelijk doden."
Jacoba, na haar gezellinnen
te hebben gerust gesteld,
antwoordde hierop: "Als het jullie belieft,
volg dan maar mijn raad."
"Zeg maar wat je denkt", zei toen Dafina.
Jacoba stond wat na te denken
en antwoordde: "Dit is wat ik wil:
laten we in deze holte een brandend vuur brengen;
de vlam en de rook zullen het serpent doden
of het uit zijn hol jagen.
Als dit zo gebeurt,
heb dan snel lans en pijl paraat
als we geen onheil willen."
Met deze raad gingen allen akkoord,
ze trokken de honden weg en plaatsten
brandend vuur in de ruimte
van dit wilde ongedierte.
Een tijdje hield dit de aanval uit;
maar toen kon het niet langer weerstand bieden
en schoot het plots razend naar buiten.
Eenieder begon het dan te slaan,
en de honden zetten er hun tanden in,
waarvan 't serpent er enkele
rond zich ombracht met zijn eigen tanden.
Maar 't hielp niet; want de genadeslag
bereidde zij hem voor, die door de anderen
was gevolgd, zoals ik zei.
Met fikse stoot ontnam hem het leven
Jacoba's lans en ook het hoofd
sneed z'af, met kracht en duif.

Levossi Diana poi con lieta fronte
GIOVANNI BOCCACCIO
(Caccia di Diana, canto XVI, vv. 34 - 42)
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Levossi Diana pot con [feta fronte
dicendo: "Donne gentili e donzelle
ch'ardite e vigorose, hete e pronte,
avete prese queste bestie snelle
sotto mirt provvedenza e con mio ingegno,
io vo' che vol sacrificio d'elle
facciate a Giove, re dell'alto regno,

Dan stond Diana met opgewekte blik op
en zei: "Nobele dames en jongedames,
u hebt met durf en kracht, blij en bereid,
deze lenige dieren gevangen
terwijl ik toekeek en raad gaf,
nu wil ik dat u deze offert
aan Jupiter, koning van het hemelrijk,

ed a onor di me, che esser deggio
reverita da voi in modo degno."

en ter mijner eer, ik die door u
op passende wijze geëerd moet worden."

E poi, verso del foco rivoltata
GIOVANNI BOCCACCIO
(Caccia di Diana, canto XVII, vv. 37 - 42)
E poi, verso del foco rivoltata,
non so che disse: se non che di fori,
ciascuna fiera che v'era infiammata
mutata in forma d'uom,
di quelli ardori
usciva giovinetto
gaio e bello;
tutti correndo sopra
'1 verde e' fi.ori.

En dan, naar het vuur gekeerd,
zei ze ik weet niet precies wat, maar zeker dit,
dat elk dier dat in de vuurgloed was
aan de buitenkant in mensengedaante
was veranderd en dat uit de gloed
een vrolijke en bekoorlijke jongeling
te voorschijn kwam;
allen kwamen toegelopen
over het groen en de bloemen.

Ciascuno era fresco come un giglio
GIOVANNI BOCCACCIO
(Caccia di Diana, canto XVII, vv. 46 - 51)
Ciascuno era fresco come un giglio:
a cui Venus rivolta disse: "State
per mio comando e per util consiglio
suggetti a queste donne, e loro amate
fixt che meriterete aver vittoria
del vostro affanno insieme con pietate."

Ieder van hen was fris als een lelie;
naar hen gekeerd sprak Venus: "Weest,
door mijn gebod en beslissing,
onderworpen aan deze vrouwen,
bemint hen tot u verdient uw smart
te overwinnen en medelijden te verkrijgen."
Vertaling: Walter Geerts
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Coproductie met het Holland Festival Oude Muziek Utrecht
Christina Pluhar

algemene leiding

Johannette Zomer
Marco Beasley
Arnaud Marzorati
Stephan MacLeod
Jan van Elsacker
Dominique Visse
Nuria Rial
Beatrice Mayo-Felip
Celine Vieslet
Elisabeth Dobbins
Laureen Armishaw
Matthew Baker
Nicolas Achten
Stephan van Dyck
Michael Barrett
Haru Harn
Nicolas Domingues

Anima
Corpo
Tempo & Mondo
Consiglio
Intelletto
Piacere
Angelo Custode
Vita Mondana
Anima Beata
Anima Beata
Anima Beata
Anima Dannate
Anima Dannate
Quatro del coro
Quatro del coro
Quatro del coro
Quatro del coro

Anna Dego
Ferdinando Gagliardi
Pietro Gagliardi

Vanitas (dans & choreografie)
Morte (dans & choreografie)
Vita Eterna (dans & choreografie)

Christina Pluhar
Eero Palviainen
Charles Edouard Fantin
Reinhild Waldeck
Elisabeth Seitz
Paulina van Laarhoven
lsreal Castilla
Daniel Banasik
Susanne Scholz
Gebhard David
Simen van Mechelen
Wouter Verschuren
Richard Myron
Haru Kitaya
Francesco Turrisi
Michele Claude

barokharp, theorbe & enscenering
aartsluit & barokgitaar
theorbe, luit & barokgitaar
barokharp
psalterium
lirone & viola da gamba
viola da gamba
viola da gamba
barokviool
cornetto & viola da gamba
sackbut
dulciaan
violone
positief orgel & klavecimbel
positief orgel & klavecimbel
percussie

Francesco Turrisi

coach Italiaans
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Christina Pluhar
Christina Pluhar is afkomstig uit Graz, Oostenrijk. Na haar studies klassieke
gitaar aan de universiteit van Graz, ontdekte ze haar passie voor renaissance- en barokmuziek. Ze besloot zich aan de studie van de luit te wijden aan het Koninklijk Conservatorium
van Den Haag en aan de Schola Cantorum Basiliensis onder leiding van Hopkinson Smith.
Daarnaast studeerde ze ook barokharp bij Mara Galassi in de Civica Scuola in Milaan en volgde ze masterclasses bij Paul O'Dette, Andrew Lawrence-King en Jesper Christensen.
Sinds 1992 is Christina Pluhar in Parijs gevestigd. Ze treedt regelmatig op als
soliste en continuospeelster op de meest prestigieuze festivals en in de bekendste concertzalen.
Christina Pluhar verleende reeds haar medewerking aan tal van ensembles waaronder La Fenice
van Jean Tubéry, Hespèrion XX van Jordi Savall, 11 Giardino Arrnonico, Concerto Soave van
Maria Cristina Kiehr, Elyma van Gabriel Garrido, Les Musiciens du Louvre van Marc Minkowski,
het Ricercar Consort van Philippe Pierlot, La Grande Ecurie et la Chambre du Roi van JeanClaude Malgoire en Cantus Ceilln van Konrad Junghnel. Ze speelde samen met orkesten onder
leiding van René Jacobs, Ivor Bolton, Alessandro di Marchi, Marc Minkowski en Gabriel Garrido.
Verder is ze assistent van Ivor Bolton en zangmeester aan de Staatsoper in München.
Christina Pluhar richtte het ensemble L'Arpeggiata op waarmee ze voor het
label Alpha een reeks cd's opnam. Deze werden stuk voor stuk enthousiast door de pers onthaald en kregen talrijke vermeldingen, waaronder een 10 van Repertoire, een Diapason d'Or,
een Prix Exellentia, een cd van de week bij de BBC en bij France Musique.
Sinds 1993 geeft Christina Pluhar masterclasses aan de universiteit van Graz.
Sinds 1999 doceert ze barokharp aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag.

L'Arpeggiata
L'Arpeggiata, onder leiding van Christina Pluhar, is samengesteld uit de beste
Europese solisten en werkt geregeld samen met de meest vooraanstaande zangers uit de
wereld van de barok- en van de traditionele muziek. Sinds de oprichting van het ensemble in
2000, vindt L'Arpeggiata zowel bij het publiek als bij de pers veel bijval. Het ensemble stelt zich
tot doel een weinig bekend repertoire nieuw leven in te blazen. Hiervoor concentreert het zijn
artistieke aandacht in het bijzonder op de Franse, de Italiaanse en de Napolitaanse muziek uit
het begin van de 17de eeuw. De werkwijze van L'Arpeggiata steunt op instrumentele improvisatie, een nieuwe vocale benadering die voortvloeit uit de grondige studie van de vocale interpretatie en de creatie en enscenering van spektakels.
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Ook de opnames van het ensemble oogstten unaniem succes. Zo werd de cd La
Villanella, met muziek van Girolamo Kapsberger, in september 2001 door Repertoire des disques uitgeroepen tot 'evenement du mois' en ontving hij de Premio internazionale del disco per
musica italiana. De tweede cd van het ensemble, Homo fugit velut umbra, is gewijd aan de
muziek van Stefano Landi en werd eveneens door de pers met prijzen en vermeldingen overladen: 10 de Repertoire, Diapason Découverte, cd van de week bij de BBC, cd van de maand
bij Amadeus in Italië en de Prix Exellentia bij Pizzicato in Luxemburg. La Tarantella ten slotte, is het meest recente opnameproject van het ensemble. Deze cd kwam tot stand dankzij de

vruchtbare en bijzondere wisselwerking tussen barok- en traditionele musici en ging evenmin
onopgemerkt voorbij: 10 de Repertoire, cd van de week bij France Musique, cd van de maand
bij Toccata in Duitsland en een Cannes Classical Award 2004.
L'Arpeggiata stond op de podia van de grootste Europese festivals: het
Lufthansa Festval in Londen, het Holland Festival Oude Muziek Utrecht, het Festival de
Pontoise, de Printemps des Arts de Nantes, Les Baroquiales, Rencontres de Vézelay,
Euphonia, Festival de musique sacrée de Fribourg, Klangbogen in Wenen, Pflgstfestspiele in
Melk, Sommerklang in Freiburg, Academie Bach in Arques-la-Bataille, Emociana Antigua in
Madrid, Segni Barocchi in Foligno, Flagey in Brussel, Festival de St. Michel-en-Thiérache.
Festival de Sablé-sur-Sarthe, Musica Antigua in Brugge, ...

Johannette Zomer
De Nederlandse sopraan Johannette Zomer werkte eerst enige jaren als microbiologisch analiste alvorens zij in 1990 haar zangopleiding begon bij Charles van Tassel aan
het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. In juni 1997 behaalde zij haar diploma uitvoerend musicus. Haar huidige coach is Diane Forlano bij wie ze les bij volgt in Londen. Het
repertoire van Johannette Zomer reikt van de Middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw, met
als gevolg dat zij over een zeer gevarieerde en omvangrijke concertpraktijk beschikt. Zij werkte niet alleen samen met belangrijke barokspecialisten zoals Philippe Herreweghe, Ton
Koopman, Frans Briiggen, René Jacobs, Reinard Goebel en Paul McCreesh, maar ook met dirigenten als Kent Nagano, Daniel Harding, Valery Gergiev, Reinbert de Leeuw en Peter ait-viis.
Verder geeft Johannette regelmatig liedrecitals met pianofortespecialist Arthur
Schoonderwoerd en maakt zij deel uit van de ensembles Compania Vocale en Antequera, waarmee zij Napolitaanse liederen en Spaanse cantiga's uit de Middeleeuwen en de barok ten gehore brengt.
Haar operadebuut maakte Johanette Zomer in oktober 1996 bij de Nationale
Reisopera in Giuseppe Verdi's Don Carlo als de page Tebaldo. Sindsdien heeft zij meerdere
malen op de operabühne gestaan in rollen als Belinda, Pamina, Euridice, Dalinda en Ilia maar
ook als Amanda in Gyorgy Ligeti's Le Grand Macabre, zoals afgelopen oktober nog in een concertante uitvoering tijdens het Ligeti-weekend in het Barbican Theatre in Londen. In maart
maakte zij haar debuut aan de Komische Oper in Berlijn als Oberto in Georg Friedrich Handels
Alcina en volgend seizoen, in mei 2005, is zij als Mélisande bij de Nationale Reisopera te zien.
Regelmatig verleent zij haar medewerking aan cd-opnames. Een paar van haar laatste releases, die allemaal zeer goed door de pers ontvangen werden, zijn het Requiem van Gabriel
Fatu-é onder leiding van Philippe Herreweghe, de Romeinse barok-cd Splendore di Roma met Fred
Jacobs op theorbe. het Weihnachts-Oratorium van Johann Sebastian Bach met de Nederlandse
Bachvereniging en een Schubertrecital met Arthur Schoondeiwoerd aan de pianoforte. Het gezaghebbende muziektijdschrift Gramophone noemde Johannette "a new voice to watch".

Marco Beasley
Zie biografie p. 189
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Konzerte en Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz van Heinrich Schiltz op. Deze cd werd bekroond
met de Diapason d'Or. In het muziektijdschrift Diapason kreeg hij in maart 2003 een erg gunstige
kritiek voor zijn vertolking van de evangelistenpartij in het oratorium Die Auferstehung van Schlitz,
opgenomen voor Zig Zag Territoires. In januari 2004 nam hij voor hetzelfde label de evangelistenpartij uit Die Weihnachts-Historie van Schiltz op. Met Claire Chevallier realiseerde hij bovendien een
cd met liederen van Robert Schumann voor Klara. Tot nog toe maakte Jan van Elsacker opnamen
voor de labels Harmonia Mundi, Eufoda, Accent, EMI en L'oiseau-lyre.

Dominique Visse
Dominique Visse begon zijn zangcarrière op elijarige leeftijd in het kathedraalkoor van de Notre Dame in Parijs. Terzelfdertijd startte hij ook zijn studies orgel en fluit aan
het conservatorium van Versailles. Hij was al een tijdje geboeid door de muziek uit de
Middeleeuwen en de Renaissance toen hij in 1976 Alfred Deller, de pionier van de contratenorstem, ontmoette en diens leerling werd. Later vervolmaakte hij zich verder bij Nigel Rogers,
René Jacobs en William Christie.
In 1978 richtte Dominique Visse het Ensemble Clément Janequin op waarmee
hij een reeks toonaangevende opnames maakte van Franse polyfone chansons uit de 16de
eeuw. Het daaropvolgende jaar startte hij mee Les Arts Florissants op. In de beginjaren van
dat gezelschap, gaf hij een groot deel van hun repertoire uit.
Sindsdien is Dominique Visse een van de meest gevierde zangers in de wereld
van de barokopera. Hij werkte samen met René Jacobs, Jean-Claude Malgoire, Philippe
Herreweghe, Ton Koopman, William Christie, Alan Curtis, Nicholas McGegan, Ivor Bolton en
Robert King en zong in de operahuizen van Parijs, Berlijn, Keulen, Amsterdam, Lausanne,
Montpellier, Houston, Barcelona, Munchen, Versailles en Brussel. Verder trad hij op in Le
Chátelet en het Théátre des Champs-Elysées in Parijs, en op de festivals van Aix en Provence,
Innsbruck en Edinburgh. Hij ondernam verschillende tournees in Japan en Noord-Amerika.
Dominique Visse beperkt zich geenszins tot de barok en nog oudere repertoires.
Zo zong hij onder leiding van Jéróme Deschamps in Les Brigands van Jacques Offenbach en vertolkte hij de rol van La Marquise in Le gendnrme incompris van Francis Poulenc. Hij voert ook
regelmatig hedendaagse muziek uit. In de Scala van Milaan en in het Théátre du Chátelet in
Parijs was hij bijvoorbeeld te horen in Outts, een opera van Luciano Berio. In juli 1999 vertolkte
hij de rol van Oreste in de opera La Belle Hélène van Offenbach, onder leiding van Herbert
Wernicke, op het festival van Aix en Provence. In augustus 2001 hernam hij die rol in Salzburg.
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De meest recente operaproducties waarin Dominique Visse optrad, waren in
2002 La Belle Hélène in Israël, in 2003 achtereenvolgens Rinaldo in Berlijn, Perela, l'Homme
de Fumée van Pascal Dusapin in de opera van Parijs, de Opera sena van Florian Gassmann
in het Théátre des Champs-Elysées in Parijs, heruitvoeringen van 11 ritorno d'Ulisse en van
Rirtaldo in München, hernemingen van Agrippina in de Munt in Brussel en in het Théátre des
Champs-Elysées en van de Wernicke-Jacobsproductie van La Calisto in Wenen en in
Luxemburg, en ten slotte La Frontière van Philippe Manoury in de Carré St. Vincent in
Orléans, in de Bouffe du Nord in Parijs en op tournee door Frankrijk. Zijn toekomstige operaprojecten omvatten in 2004 La Calisto in München en in 2005 L'incoronazione di Poppea in
het Théátre des Champs-Elysées en in de opera van Parijs. In 2006 zal Dominique Visse zijn
debuut maken in Glyndebourne met de rol van Nireno in Hándels Giulio Cesare.

Naast zijn operacarrière blijft Dominique Visse concerteren en cd's opnemen
met zijn Ensemble Clement Jannequin. Hun recente opname bij Harmonia Mundi van de verbluffende twaalfstemmige mis Ecce Terrae Motus van Antoine Brumel werd met veel lof onthaald. Binnenkort neemt het ensemble opnieuw een cd op bij Harmonia Mundi, dit keer met
ongepubliceerd werk van Claude Lejeune.
Dominique Visse vertolkt ook nog steeds recitals met muziek gaande van
Machaut tot Berio, via Dowland, Schubert, Offenbach, Massenet, Satie en Poulenc. Hij realiseerde al meer dan vijftig cd's, voornamelijk bij het label Harmonia Mundi.

Nuria Rial
Nuria Rial genoot haar eerste zangopleiding in Catalonië. Vervolgens trok ze
naar Bazel waar ze haar studies verderzette bij Kurt Widmer. Ze behaalde haar diploma van
soliste aan de Musikhochschule van deze stad. Tijdens haar opleiding werd ze begeleid door
bekende musici als Leonard Stein, Christophe Coin, Sergio Azzolini en Oscar Gighlia.
Het repertoire van Nuria Rial omvat vele stijlen en muziekgenres. Hierdoor kon
ze als soliste samenwerken met tal van ensembles zoals Il Giardino Armonico, Concerto
Vocale, het Ricercar Consort, Les Musiciens du Louvre, Capriccio Stravagante, het
Sinfonieorchester Basel, het Orchester des Schola Cantorurn Basiliensis, La Petite Bande, het
Ziircher Kammerorchester, Concerto Knln, het Hongaars symfonieorkest, El Concierto Espaflol,
het Orquesta Barroca de Sevilla, La Real Cámera, de Real Filharmonia de Galicia, Al Ayre
Espatiol en Orphénica Lyra. Bovendien stond zij op de scène naast zangers en dirigenten als
René Jacobs, Giovanni Antonini, Attiglio Cremonesi, Philippe Pierlot, Thomas Hengelbrock,
Pierre Cao, Emilio Moreno, José Miguel Moreno, Salvador Mas en Antoni Ros-Marbá.
Nuria Rial trad op tijdens tal van grote Europese festivals zoals Resonanzen in
het Wiener Konzerthaus, de Mozart-Tage in Luzern, het Festival Internacional de ~ka y
Danza de Granada, de Zeit Fenster-Bienale Alter Musik Berlin, Toujours Mozart Salzburg, het
Festival de Peralada, het Montreux Voice & Music Festival, het Festival de Musique Ancienne
de Ribeauvillé en Osterklang Wien. Zij was te gast in concertzalen in Brussel, Praag,
Barcelona, Madrid, Brugge, Parijs, Basel en Zurich. Buiten Europa was ze te horen op festivals in Zuid-Amerika, bijvoorbeeld in Bolivië, Mexico en Cuba, en in Israël. Verder heeft zij
haar operadebuut gemaakt in het theater van Innsbruck, De Munt in Brussel en de Staatsoper
Unter den Linden van Berlijn. Binnenkort zal ze ook te horen zijn in het Théátre des ChampsElisées in Parijs en in het Grand Théátre van Genève.
Nuria Rial maakte opnames voor de labels Glossa en Harmonia Mundi France
waarvoor ze uitstekende kritieken ontving van de gespecialiseerde pers, onder meer in de tijdschriften Alte Musik, Goldberg, Gramophon en Klassik-Heute. Een aantal van haar concerten
werden door de radio uitgezonden zoals door de Radio Nacional Espaiiol, Catalunya Miisica, de
Bayerischer Rundfunk, de Deutsche Radio Schweiz, de ORF 1 in Oostenrijk en de RAI in Italië.
In 2003 werd haar door het Europees Cultureel Fonds de prijs Helvetia Patria
Jeunesse toegekend.
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Emilio de'Cavalieri (ca. 1550-1602)
La Rappresentatione di Anima, et di Corpo
uit: Rappresentatione di Anima, et di Corpo, Homo, 1600

Synopsis
Corpo (Lichaam, tenor) en Anima (Ziel, sopraan) verpersoonlijken twee
tegengestelde drijfveren van de menselijke natuur op zoek naar verlichting. Onder de
hoede van een Beschermengel (sopraan), volgen ze samen de weg van het leven, hierin
bijgestaan door de raadgevingen van Verstand (alt) en Goede Raad (tenor). Maar ook
Wellust (alt), Wereld (tenor) en het Aardse Leven (sopraan) liggen op de loer om hen met
hun slinkse streken van het rechte pad te lokken.
De eerste polemische dialoog tussen Lichaam en Ziel (eerste akte, vierde
scène) is gebaseerd op een tekst die ontleend werd aan een strofisch, meerstemmig lied
uit een Romeinse bundel laude uit 1577. Aan het einde van de tweede acte hebben
Lichaam en Ziel, eindelijk verenigd met de hulp van Beschermengel, Wereld en het
Aardse leven verjaagd. In de finale ten slotte, zijn de twee protagonisten getuige van een
visioen over het Paradijs en de Hel, waar de koren van de Gelukzalige Zielen en van de
Verdoemde Zielen elk hun eigen, eeuwigdurende levensomstandigheden bezingen. Voor
zulk een dilemma gesteld, is de keuze van Anima gauw gemaakt. Maar zal zij kunnen
triomferen over de wereldse verlangens van Corpo?
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Emilio de' Cavalieri: Rappresentatione di Anima, et di Corpo
In Italië werd het middeleeuwse religieuze drama door de franciscanen in Perugia
geïntroduceerd rond 1260, na een periode van religieuze hysterie en talrijke geselprocessies.
Deze 'laude spiritualf stonden sterk onder de invloed van de 'laude popolari'. Het waren gesproken en gezongen spelen die in de kerk in scène gezet werden, opgesmukt met sfeerscheppende
en soms heftige visuele effecten. Deze spektakels werden gedurende het hele liturgische jaar
opgevoerd ter gelegenheid van hoogdagen als Kerstmis, heiligenfeesten en mysteriespelen en
vooral tijdens de passieweek.
De term `rappresentazione sacra' is ons sinds de 15de eeuw bekend en werd tijdens de 16de eeuw vooral in Firenze gebruikt. De Italiaanse of Latijnse tekst van de rappresentazioni werd in 'ottave rime' gegoten. De verhalen zelf waren afgeleid van bijbelse verhalen,
maar men vindt er evengoed wereldse, mythologische, allegorische en zelfs komische elementen
in terug zodanig dat het geheel soms nog slechts vaag aan het eigenlijke thema van het spektakel herinnert. Men paste melodische formules toe om de poëzie te reciteren, afgewisseld met
laude, frottole, canzoni en madrigali die leken op de Intermedif , de dramatische interludiums
die tussen twee scènes opgevoerd werden, het spel opentrokken en voor variatie zorgden.
De combinatie van spektakel en muziek moet erg indrukwekkend geweest zijn.
Zo beschreef een Russische bezoeker van het Concilie van Firenze een bepaalde enscenering in
1439 als volgt: "God werd omringd door engelen en kinderen met muziekinstrumenten. De engel
Gabriël vloog via een draad naar de Maagd en zong ondertussen heilige liederen..." Doorgaans
werden de spelen door broeders op het getouw gezet. Zij vormden magnifieke producties met
machinerieën, muziek, kostuums en dans. We beschikken over de beschrijving van een rappresentazione uit de 16de eeuw die maar liefst twee dagen duurde, namelijk de
Rappresentazione di Santa Uliva. De bron getuigt van een somptueuze enscenering, grandioze
kostumering en machinerie, muzikale tussenspelen en een erg uitgewerkte choreografie. In de
15de en 16de eeuw zijn er een honderdtal teksten van rappresentazioni sacrae gedrukt. De
meest bekende auteurs waren Feo Becari, Castellano Castellani, Lorenzo de Medici en Bernardo
Pulci. We vinden titels terug als de Sacra rappresentazione di Santa Caterina, Sacra rappresentazione di San Lorenzo, Sacra rappresentazione di San Giovanni, Rappresentazione del Giudicio
universale, Rappresentazione del Figlio Prodigo, Rappresentazione della Vita e Morte... De
Romeinse jezuïetenscholen voerden zelfs rappresentazioni op waarin kinderen acteerden en
bouwden hiervoor soms de meest buitengewone tuigen.
Dankzij de sterk levende traditie in Italië kan je tegenwoordig nog steeds spelen in
de stijl en de traditie van de middeleeuwse laude popolari bijwonen: tijdens de goede week vinden
overal in Zuid-Italië, Sardinië en Sicilië passiespelen plaats. De acteurs zijn gewoon mensen uit
het dorp die het kruis dragen en het passieverhaal naspelen. Het publiek participeert en gaat er
helemaal in op, geeft commentaar, weent en identificeert de spelers met hun rol.
De Romeinse edelman Emilio de'Cavalieri was een centrale figuur in de muzikale
vernieuwing van zijn tijd. Hij schreef zijn Rappresentatione di Anima, et di Corpo om opnieuw de
interesse aan te wakkeren voor de rappresentazione sacra die toen al wat uit de mode was. Met
de uitgave van zijn werk, dat in een nieuwe stijl geschreven was, werd meteen ook het 'recitar cantando' geboren, de belangrijkste stap in de ontwikkeling van de opera en van het oratorium.
Cavalieri belandde in 1584 in Firenze waar hij verantwoordelijk werd gesteld voor p. 351

de spektakels aan het hof van de Medici. Hij trad er onder andere op als choreograaf voor het
huwelijksfeest van Ferdinando de Medici en Christine de Lorraine en deed ter gelegenheid
daarvan het intermezzo La Pellegrina opvoeren. Bij zijn terugkeer in Rome voerde hij eindelijk
zijn eigen spektakel op: de Rappresentatione di Anima, et di Corpo. We schrijven februari 1600.
De plaats was de kerk Santa Maria de Vallicella in Rome. Getuigen als Pietro della Valle waren
er erg van in de wolken en loofden het spektakel omwille van zijn expressiviteit, emotionaliteit
en feestelijk karakter.
Het voorwoord in Cavalieri's werk geeft zeer goed de luister en de typische sfeer
van de barok weer. Volgens dat voorwoord zijn het de recitanten en de dansers die de sterke
(barokke) contrasten in tekst en muziek tot leven moeten brengen en zo een totaalspektakel
moeten opbouwen dat geen enkel zintuig onberoerd laat. Cavalieri legt uit hoe noodzakelijk
dansers zijn en hoe de zangers door hun expressiviteit en muzikaal-technische beheersing van
de zangkunst alle emoties bij de luisteraar kunnen opwekken. Met gebaren dienen de emoties
kracht bijgezet te worden. Door op verschillende plaatsen te zingen, wordt de ruimte van de
kerk maximaal benut. De luisteraar voelt zich als het ware opgetild naar een andere werkelijkheid waarin hem, door middel van alle mogelijke technische hulpmiddelen uit die tijd, het
onstoffelijke wordt geopenbaard.
Christina Pluhar
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FZAPPRESENTATIONE DI ANIMA, ET DI
CORPO
PROLOGO

PROLOOG

Anima et Corpo
(Passacaglia delta Vita)

De Ziel en het Lichaam
(Passacaglia van het Leven)

0 come eirtganni se pensi che granni
non hann'da finire, bisogna morire.

Hoe bedrieg je jezelf toch als je denkt
datje dagen niet geteld zijn: men heeft te sterven.

E'un sogno la Vita che par si gradita,
è breve ii gioire,
bisogna morire.
Non val medicina, non giova la Cina,
non si pik) guarire,
bisogna morire.

Het Leven is een droom die zo wenselijk lijkt,
maar het plezier duurt kort: men heeft te sterven.
Medicijnen of Oosterse wijsheid hebben geen nut
genezen is niet mogelijk:
men heeft te sterven.

Non vaglion sberate, minarie, bravate
che cag/ia l'ardire, bisogna morire.
Dottrina che giova, parola non trova
che plachi l'ardire, bisogna morire.

Slaag, dreigementen of stoerrInPnerij helpen niet
om het vuur te stremmen: men heeft te sterven.
Geen doctrine die helpt, geen woord is te vinden
die het branden kan blussen: men heeft te sterven.

Non si trova modo
di scioglier 'st° nodo,
non val itfuggire, bisogna morire.
Commun'è it statuto,
non vale l'astuto
'sto colpo schermire. bisogna morire.

Men vindt geen manier
om deze knoop te ontwarren,
vluchten is vergeefs: men heeft te sterven.
Het is een algemene regel,
sluwheid biedt geen uitkomst
om de klap te ontlopen: men heeft te sterven.

La Morte crudele a tutti è infedele,
ogn'uno svergogna, morire bisogna.
E' pur ô p(mia o grart frenesia,
par dirsi menzogna, morire bisogna.

De wrede Dood is voor niemand te vertrouwen
en beschaamt eenieder: sterven zal men.
Het is Of gekte of grote waanzin
om tegen zichzelf te liegen: sterven zal men.

Si more cantando, si more sonando
la cetra, o sampogna, morire bisogna.
Si more danzando, bevendo, mangiando;
con quella carogna, morire bisogna.

Men sterft al zingend of bespelend
de citer of doedelzak: sterven zal men.
Men sterft al dansend, drinkend, etend
met die schoft: sterven zal men.

I giovani, i putti e gl'huomini tutti
s'hartn'a incenerire, bisogna morire.
I sani, gl'infermi, i bravi,
tutt'hann'a finire bisogna morire.
E quartdo che meno ti pensi, nel seno
ti vien a finire.
bisogna morire.
Se tu non vi pensi
hal persi ti sensi,

De jongeren, de putti en alle mensen
hebben tot stof te vergaan: men heeft te sterven.
De gezonden, zieken, dapperen en weerlozen,
allen hebben te eindigen, men heeft te sterven.
En komt het moment datje er minder aan denkt,
je voelt in je borst dat het tijd is:
men heeft te sterven.
Denk je er niet meer aan,
je hebt je zinnen verloren,
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set morto e puoi dire:
bisogna morire.

je bent dood en je kunt zeggen:
men heeft te sterven.

ATTO PRIMO
Scena prima

EERSTE AKTE
Eerste scène

Tempo
II Tempo, ii Tempo fugge,
La Vita si distrugge;
e giet mi par sentire
l'ultima tromba, e dire:
uscite da la fossa
ceneri sparse, et ossa;
sorgete anime ancora,
prendete i corpi or ora;
ventte a dir ii vero,
se fu miglior pensiero
servire al Mondo vano,
o al Re del ciel soprano?
Si che ciascun intenda,
apra gli occhi, e comprenda,
che questa Vita è un vento,
che vola in un momento:
oggi uien fuore.
doman si muore:
oggi n'appare,
doman dispare:
faccia dun.que ognun prova,
mentre ii Tempo li giova,
lasciar quarit'è nel Mondo,
quantunque in sé giocondo:
et opri con Ia mano, opri col core,
perché del ben oprar frutto è l'onore.

De Tijd
De Tijd, de Tijd vlucht voort,
het Leven vergaat
en ik meen al de laatste
bazuin te horen die schalt:
kom uit het graf verstrooide as,
verstrooid gebeente
en ook gij, zielen, sta op
en neem terstond uw lichamen mee.
Kom om de waarheid te spreken.
Is het soms beter
de ijdele Wereld te dienen
of de Koning in de hoogste hemel?
Opdat iedereen het hoort,
zijn ogen opent en begrijpt
dat dit Leven slechts een windvlaag is,
die in één ogenblik voorbijgaat.
Vandaag wordt iemand geboren,
morgen sterft hij.
Vandaag verschijnt hij,
morgen verdwijnt hij.
Laat ieder dus proberen
zolang hij nog tijd heeft
alles op te geven wat des Werelds is,
hoe aangenaam dat ook was.
En laat hij met hart en ziel aan het werk gaan
want eer is het loon van goede daden.

Scena seconda

Tweede scène

Coro
Questa Vita mortale,
per fuggir presto, ha Vale:
e con tal fretta passa,
ch'a dietro i venti, e le saette lassa.
Veloce ii giorno e ratto
corre a la notte: a un tratto
dispar la state, e 'I verno,
tale che da un punto
sol vassi a l'eterno.
Il Tempo, che non dura,
ci logra, e ci misura.
Ahi come in un momento

Koor
Dit vergankelijke Leven
heeft vleugels om weg te vluchten
en ijlt zo snel voorbij dat het wind
en bliksem achter zich laat.
Snel gaat de dag voorbij en
gaat zij de nacht tegemoet, en tegelijkertijd
verdwijnen zomer en winter
uit het heden
naar de eeuwigheid.
De tijd die niet eeuwig duurt
verteert en beoordeelt ons.
Wee, in één ogenblik

di ii Ciel Ia Vita,
e se la porta il vento!
Ma la Vita, ch'è breve,
ii saggio odiar non deve,
per cia che ii Tempo corto
fa giunger tosto al desiato porto.

schenkt de Hemel het Leven en
neemt de wind het mee!
Van het korte Leven
moet een verstandig mens geen afkeer hebben,
want die korte tijd
doet ons sneller de verlangde haven binnengaan.

Scena terza

Derde scène

Intelletto
Ogni cor ama il bene,
nessun vuol star in pene:
quindi mille desiri,
quindi mille sospiri,
e riso insieme, e lutto
si sentono per tutto:
et io che 1 ben tant'amo,
dal cor profondo chiamo,
ahi chi potrá saziare
queste mie voglie avare?
La ricchezza? No, no,
che me saziar non ptt&
l'onor? Ma che mi clet,
se pia bramar mi fa?
Piacer? Ma che mi giova.
Se mi da sete nova?
Una cosa io vorrei,
che sola pik) saziar gli affetti miet:
vorrei nel cor impresso
quel ben,
ch'ogn'altro ben chiude in se stesso:
vorrei, se tanto desiar mi hee,
esser in ciel con Dio
sempre felice.

Het Verstand
Ieder hart bemint het goede:
niemand wil lijden,
duizend verlangens
en duizend verzuchtingen,
gelach tezamen met verdriet
worden daarom overal gehoord.
En ik die het goede zozeer bemin,
roep uit het diepst van mijn hart:
o, wie kan mijn
vurige verlangens stillen?
Rijkdom? Nee, nee!
Die kan mij niet bevredigen.
Eer? Wat geeft zij mij
dat ik naar nóg meer verlang?
Genot? Maar wat baat mij dat
als het mij nog dorstiger maakt?
Eén ding zou ik willen
dat mijn verlangen kan bevredigen:
ik zou mijn hart willen vullen
met dat goede,
dat al het andere goede in zich verenigt.
Ik zou, als ik zoveel zou mogen verlangen,
voor eeuwig met God in de hemel
gelukkig willen zijn.

Scena quarta

Vierde scène

Corpo
Anima mia che pensi,
perchè dogliosa stai,
sempre trahendo guai?
Anima
Vorrei riposo, e pace:
vorrei diletto, e gioia,
e trovo affartno, e nota.
COrp0
Ecco 1 miei sensi prendi,

Het Lichaam
Mijn Ziel, waar denk je aan?
Waarom ben je verdrietig en
altijd zo met leed vervuld?
De Ziel
Ik zou rust willen en vrede.
Ik zou plezier willen en vreugde,
maar vind slechts droefenis en ellende.
Het Lichaam
Hier! Neem mijn zinnelijke genoegens.
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qui ti riposa, e godi
in mille varii modi.

Rust maar uit en geniet
op alle mogelijke manieren.

Anima
Non vo' piû ber quest'acque,
che Ia mia sete ardente
s'inftamma maggiormente.

De Ziel
Ik wil van dit water niet meer drinken
opdat mijn brandende dorst
niet erger wordt.

Corpo
Prendi gli onor del Mondo,
qui gioir quanto vuoi
qui saziar ti puoi.

Het Lichaam
Neem de eerbewijzen van de Wereld.
Hier kun je genieten zoveel je wilt;
hier kun je je dorst lessen.

Anima
No, no, ch'io so per pro Da,
con quanto assenzio, e fide
copre II suo falso miele.

De Ziel
Nee, nee, want ik weet uit ervaring
hoeveel alsem en gal
haar valse honing bevat.

Corpo
Alma d'ogn'altra cosa
tu sei pil bella, e vaga:
in te dunque ti appaga.

Het Lichaam
Ziel, je bent mooier en lieflijker
dan al het andere.
Wees tevreden met jezelf!

Anima
Giet non mi feci io stessa:
e come in me potrei
quetar gli affetti miei?

De Ziel
Ik heb mijzelf niet gemaakt:
hoe zou ik dan de gevoelens
in mij tot rust kunnen brengen?

Corpo
che di noi fiat
Se ritrosa set tanto,
staremo sempre in piartto?

Het Lichaam
Wee, wat komt er van ons terecht?
Als je zo weerspannig bent,
zullen wij dan voor altijd moeten treuren?

Anima
Qu.esto no, se m'ascolti,
e se meco rimiri
a pil alti desiri.
Terra, perchè mi tint
pur alla terra? Hor segui 1.1 valer mio,
et amendue riposarmeci in Dio.

De Ziel
Neen, niet als jij naar mij luistert,
en mét mij streeft
naar de hoogste verlangens.
Aarde, waarom trek je mij steeds omlaag?
Volg dan nu mijn streven
en wij zullen beiden rust vinden in God.

Corpo
Ahi! Chi mi dl Consiglio?
A qual di due m'appiglio?
L'Anima mi conforta,
il senso mi trasporta,
la carne mia mi tenta
reterno mi spaventa:
misero che far deggio?
Attaccarommi al peggio?

Het Lichaam
Ah, wie geeft mij raad?
Tot wie zal ik mij wenden?
De Ziel troost mij,
het zinnelijke sleurt me mee,
het vlees brengt me in verzoeking,
het eeuwige schrikt mij af
Arme ik! Wat moet ik doen?
Zal ik mij wenden tot het kwaad?

No, no, ch.e non è giusto
per un fallace gusto,
per breve piacer mio,
perder ii Ciel, la Vita eterna, e Dia
Si c'ormai Alma mia,
con teco in compagnia
cerchen5 con amore
ii Ciel, la Vita eterna,
e '1 mio Signore.

Nee, nee, het is niet juist
om voor mijn eigen,
kortstondige genoegen
de Hemel, het eeuwige Leven en God te verspelen.
Mijn Ziel, laat ik daarom,
in jouw gezelschap,
met liefde zoeken naar
de Hemel, het eeuwige Leven
en de Heer

Scena quinta

Vijfde scène

Coro
11 Giet clemente ogn'or grazia, e favore
quaggiá versa
e comparte:
Apre la man divina ii gran Signore,
e le sue grazie in parte.
Alme, ch'in terra ricevete ii dono,
benedite ii Signor, perch'egli è buono.
Benigno ha il volta
fronte ogn'hor sereno,
risguarda, ode, e risponde:
ha pietosa. Ia man,
paterno ii seno,
e ifalli altrui na_sconde,
castiga lento, e presto dei perdono:
benedite ii Signor, perch'egli è buono.
Fate festa al Signore organi, e corde,
timpano, cetre, e trombe,
il Salmo, e l'Inno in armonica concorde,
instem col suon rimbombe:
canti ogni lingua,
e dica instem col suono:
benedite il Signor perch'egli è buono.

Koor
De goedgunstige Hemel verleent
en overlaadt ons steeds weer
met genade en gunsten.
De almachtige Heer opent zijn goddelijke hand
en schenkt ons zijn genade.
Zielen, die op aarde dit geschenk ontvangen,
prijs de Heer; want Hij is goed.
Mild is zijn gelaat,
altijd rustig zijn aangezicht.
Hij ziet ons, hoort ons en geeft ons antwoord:
zijn hand is barmhartig,
zijn borst als van een vader
en Hij verhult andermans fouten.
Hij straft mild en schenkt snel vergeving:
prijs de Heer; want Hij is goed.
Viert feest voor de Heer, orgel en snaren,
pauken, citers en bazuinen,
psalmen en hymnen schallen
en weerklinken in harmonie.
Laat iedereen in alle toonaarden
spreken en zingen:
prijs de Heer: want Hij is goed.

ATTO SECONDO
Scena prima

TWEEDE AKTE
Eerste scène

Coro
Benedite ii Signor, perch'egli è buono.

Koor
Prijs de Heer want Hij is goed.

Scena seconda

Tweede scène

Consiglio
La nostra Vita in terra
altro non è, che guerra:
ch'aspri nemici intorno
ci stan La notte, e '1 giorno:
e con arte, e inganno

De Goede Raad
Ons Leven op aarde
is niets anders dan strijd,
want bittere vijanden omringen ons
dag en nacht.
En met list en bedrog
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spesso cader cifanno:
ii Mondo si fa bello
col vetro, e con l'orpello:
la carne con maropre
i vermi suoi ricopre:
e questa Vita ancora
ii suo cener irtdora,
si che ii solclato eletto
armisi ilfronte, e '1 petto,
di fe prenda la mag/ia,
e venga a la battaglia
che ogn'uom, ch'a Dio s'è dato,
bisogna esser tentato:
ma felice chi strinse
ii suo nemico e vinse,
che in premio se It dona
nel Ciel scettro, e corona.

brengen zij ons dikwijls ten val.
De Wereld maakt zich mooi
met glas en klatergoud;
met wandaden
verbergt het vlees zijn wormen
en dit Leven verguldt
zelfs zijn as,
zodat de uitverkoren soldaat,
zijn voorhoofd en borst bewapend,
vol vertrouwen zijn malie aantrekt
en ten strijde trekt.
Want iedere mens die zich aan God heeft gegeven,
moet worden beproefd.
Maar gelukkig hij die
zijn vijand bestreed en bedwong,
want als beloning ontvangt hij
een scepter en kroon in de Hemel.

Scena terza

Derde scène

Coro
0 quant-j errori, e tenebre
rumane menti ingombrano!
0 in quanti abissi giacciono
i ce»; ch'ogn'or vaneggianol
Perchè tra fango, e polvere
ii corde l'uom tant'avido
va ricercando ii giubilo,
che solo in Ciel rinchiudesi?
Mirate, o menti cupide,
del Ciel Ie fond limpicle,
e del Mondo impurissimo
lasciate l'acque torbide.
Qual incanto, qual fascino
ii cor vi preme, ed occupa
prender per cibo ii tossico,
e darla Morte a l'anirna?

Koor
0 hoeveel dwalingen en duisternis
verdonkeren de menselijke geest!
0 in hoeveel afgronden rusten
de harten die altijd dromen!
Waarom gaat tussen modder en stof
het menselijk hart, dat zo begerig is,
op zoek naar het gejubel
dat alleen in de Hemel te vinden is?
Ziet, begerige geesten,
de heldere bronnen in de Hemel.
En verlaat de troebele wateren
van deze onreine Wereld!
Welke betovering, welke bekoring
vervult uw hart zozeer,
dat u als voedsel vergif inneemt
en uw Ziel zo de dood injaagt?

Scena quarta

Vierde scène

Piacere con due Compagni
Chi gioia vuol, chi brama
gustar spassi e Piacere
mentre il Tempo to chiama,
venga, venga a godere,
getti gli affanni suoi,
corra a gioir con noi.
Gli augelli pargoletti
cantan su gil arbuscelli:
i pesci sernplicetti

De Wellust en twee metgezellen
Wie vreugde wil en wie begeert
te proeven van vermaak en genoegen,
zolang de tijd daartoe roept,
kom, kom en geniet!
Werp afje zorgen
en wees vrolijk met ons.
De jonge vogels
zingen in de bomen:
de simpele visjes

guizzano pel ruscelli,
e invitano al Piacere
con numerose schiere.
Ridono i prati erbosi,
c'han coloriti manti;
Ie selve, e i boschi ombrosi
son lied, e festeggianti:
ogni piaggia florita
a l'allegrezza invita.

schieten door de beken.
En zij allen nodigen uit
tot grote blijdschap.
De groene weiden lachen
met hun gekleurde mantels,
de wouden en de schaduwrijke bossen
zijn vrolijk en feestelijk gestemd.
Elke bloeiende helling
nodigt uit tot vrolijkheid.

Corpo
A questi suoni e canti,
alma, mu.over mi sento,
come la jbglia al vento.

Het Lichaam
Door deze klank en dit gezang,
mijn ziel, word ik meegevoerd
als een blad in de wind.

Anima
Come ti cangi presto?
Sta' forte e non temere,
quest'è faLso Piacere.

De Ziel
Wat ben je wispelturig,
wees sterk en vrees niet.
Dit is een ijdel genoegen.

Piacere e Compagni
0 canti, o risi, o graziosi amori,
fresch'acque, prati molli, aure serene,
grate armonie, che rallegrate t con,
conviti, pasti, e saporite cene,
vesti leggiadre, e dilettosi odori,
trionfi, e feste d'allegrezza piene,
diletto, gusto, giubilo, e Piacere,
beata l'alma, che vi put) godere.

De Wellust en metgezellen
0 gezang, o gelach, o aanvallige liefde,
koel water, zachte weiden, heldere luchten.
Aangename klanken, die de harten verblijden,
gastmalen en geurige spijzen,
bekoorlijke kleding en verrukkelijke geuren,
zegepraal en feesten vol vrolijkheid,
genoegen, genot, jubel en vreugde:
gelukkig de Ziel die hiervan kan genieten.

Anima
Non vi cred'io no, no,
Ii vostri inganni io so:
tutte le vostre cose
che paion dilettose,
al fut son tutte amare,
beata i'alma, che ne sa mancare.

De Ziel
Ik geloofjullie niet, nee, nee,
ik ken jullie bedrog:
al jullie dingen
die verrukkelijk lijken,
zijn uiteindelijk bitter:
gelukkig de Ziel die dat alles versmandt.

Piacere e Compagni
Cacciate via i pensieri
torbidi tristi, e nerf.,
aprite, aprite il petto
al piacer, e al diletto,
aprite, aprite ii core
a Ia gioia, e a l'amore,
dolce diletto,
ch'allegra il petto,
soave ardore,
gioia del core.

De Wellust en metgezellen
Veijaag die gedachten
zo somber, triest en zwart.
Open, open je hart
voor de wellust en het genoegen.
Open je hart
voor vreugde en liefde:
zoet genot
dat het hart verblijdt,
zachte gloed,
vreugde van het hart.
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Anima
Via, via false Sirene,
di frodi, e inganni piene,
fin del vostro canto,
occupa sempre ii pianto:
ogni diletto è breve.
Ma quel, ch'affliggerá,
finir non deve.

De Ziel
Weg. weg valse Sirenen,
zo vol list en bedrog.
Het eind van jullie lied
is altijd weer de droefenis:
iedere vreugde is kort.
maar datgene wat bedroefd maakt,
zal nooit eindigen.

Piacere e Compagni
Or poi che non vi aggrada
la lieta compagnia,
ce n'andarem per straria,
dov'altri ci desia:
che per aver contento,
ven-anno a cento, a cento.

De Wellust en metgezellen
Nu ons vrolijk gezelschap
jullie niet meer bevalt,
gaan wij weer verder
naar waar anderen ons wensen.
Want vele honderden staan klaar
om zich te vermaken.

Poca voglia di far bene;
uiver liet& andar a spasso
fresco e grasso mi mantiene,
la fatica m'è nemica;
e mentre io vivo cosi
e' per me festa ogni di..
Diricliridiridi, diridiridiridi...

Weinig zin om braaf te zijn;
er vrolijk op los leven en rondzwerven
fris en lijvig houd ik me in vorm,
vermoeidheid is mijn vijandin;
en terwijl ik zo leef,
is elke dag een feest voor me.
diridiridiridi...

Vada il Mondo come vuole,
lascio andar, ne mi molesto:
tutto ii resto son parole.
P0770 è bene da catene,
chi fastidio mai si dei
per saper quel che
Diri Diri Dir..

De Wereld mag doen wat ze wil,
ik stop haar niet, heb er geen last van;
al de rest bestaat uit woorden.
Gekte is goed aan banden te leggen,
wie veroorzaakt er ooit hinder
om te weten wat er komen gaat.
art Diri Diri

Corpo et Piacere
(Tarantella del Piacere)
Oh oh oh!, non sai se to rido o no?
Ma se poi to capirai
per mill'anni tu vivrai.
Li o Ii, questi so, i compagni mii
e se ii conoscerai
per trenta notti tu godrai.
0 re re, questa Vita clet piace,...
E si tu nun balli mat
poi colla Morte danzerai.
Tur lu ru, dimmi adesso cht sei tu
che se non me lo dirai
nel fuoco eterno te ne an.drai.
Ra ra ra, la paro/a non ci st&

Het Lichaam en de Wellust
(Tarantella van de Wellust)
Oh oh oh! Je weet niet of ik lach of niet?
Maar later als je het zult begrijpen
zul je voor duizend jaren leven.
Dit zijn, her en der, mijn metgezellen
en als je ze zult leren kennen,
zul je dertig nachten lang genieten.
Oh koning koning, dit Leven schenkt genot...
En als jij nooit zal dansen,
danst de dood later wel met jou.
Dir lu nu, zeg me nu wie jij bent,
want als je het me niet zal zeggen,
zul je naar het eeuwige vuur gaan.
Ra ra ra, het woord zal er niet zijn.

Scena quinta

Vijfde scène

Corpo
Non so s'è stato bene
lasciar tanto ptacer, che'l Mondo tiene.

Het Lichaam
Ik weet niet of het goed is geweest
zoveel Werelds genoegen te versmaden.

Anima
VO dimandarne al Giet°,
ch'il ver mai nonasconde,
vediam quel che risponde
ama 11 mondan piacer l'huom saggio,
o fugge?
(Risposta: fugge!)
Che cosa è l'huom,
ch'i cerca e ce'ca invano?
(Risposta: vano!)
Chi del la Morte al cor, con dispiacere?
(Risposta: Piacere!)
Come la Vita ottien chi Vita brama?
(Risposta.: ama!)
Ama del Mondo Ie bellezze, o Dio?
(Risposta: Dio!)
Dunque morrá,
chi 'I piacer brama è vero?
(Risposta: vero!)
Or, quel, ch'il Ciel rha detto.
Ecco io raccolgo int-ier°
fuggi vano Placet-, ama Dio vero.

De Ziel
Ik zal het aan de Hemel vragen
die de waarheid nooit verbergt.
Laten wij zien wat hij antwoordt.
Bemint een verstandig mens het Werelds genoegen
of ontvlucht hij het?
(Antwoord: hij ontvlucht het!)
Wat is een mens
die tevergeefs zoekt?
(Antwoord: ijdel!)
Wie doodt het hart in pijn?
(Antwoord: de Wellust!)
Hoe blgfje in leven als je verlangt te leven?
(Antwoord: door te beminnen!)
Bemint hij de schoonheid van de Wereld of God?
(Antwoord: God!)
Dus hij die de genoegens najaagt,
zal sterven, niet waar?
(Antwoord: waar!)
Dat wat de Hemel heeft gezegd,
vat ik nu voor jou samen:
ontvlucht de ijdele Wellust, bemin de ware God.

Scena sesta

Zesde scène

Angelo Custode
Fortissimi guerrieri.
che gl'inimici alten
avete discacciato,
m'ha qu'il Signor mandato,
ch'in ogn'impresa forte
ii cor vi riconforte
altra pugna vi resta
faticosa, e molesta,
ma non temete punt°,
che san per voi qui giunto
e in ogni caso strano
ui porgerè la mano.

De Beschermengel
Allersterkste krijgers
die de trotse vijanden
hebben verjaagd,
de Heer heeft mij hier gezonden
om bij alles wat jullie ondernemen
je hart te vertoosten.
Er wacht jullie nog een andere strijd
die vermoeiend en afmattend zal zijn.
Maar wees niet bevreesd,
want ik ben hier voor jullie gekomen
en bij iedere tegenslag
reik &jullie mijn hand.

Coro
Altri domart le fiere,
altri trionfan de Ie genti allere,
ma sopra ogni guerriero
fort'è, chi vince il senso lusinghiero.

Koor
Sommigen temmen wilde dieren,
anderen overwinnen trotse volkeren,
maar de sterkste is hij die
aan de verlokkende zinnen weerstand biedt.
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Scena settima

Zevende scène

Mondo
to son, to son ii Mondo,
che di grandezze abbondo
e'l braccio mio stupendo
in ogni parte stendo
miei san tutti i tesori,
tutti gli argenti, e gli ori,
le superbe ricchezze,
le famose bellezze,
i principati degni,
i poderosi Regni:
chi mi vorret servire,
e dov'io vo' venire,
con motto suo diletto,
gran cose Ii prometto.

De Wereld
Ik, ik ben de Wereld
die van pracht overvloeit
en ik strek mijn wonderbaarlijke arm
naar alle kanten.
Van mij zijn alle schatten,
al het zilver en al het goud,
de trotse rijkdom,
de veelgeroemde schoonheid,
waardige prinsdommen,
machtige koninkrijken.
Wie mij wil dienen
en gaan wil waar ik ga,
beloof ik grote dingen
die hem veel genoegen zullen schenken.

Corpo
Alma, gran cose intendo,
se 'I Mondo dice ii vero,
vorrei mutar pensiero.

Het Lichaam
Ziel, ik hoor bijzondere dingen,
indien de Wereld de waarheid spreekt
zou ik graag mijn mening willen veranderen.

Anima
Et anch'io sto pensando,
s'insieme potess'io
servire al Mondo, e a Dio.

De Ziel
Ook ik weet niet
of ik beide zou kunnen dienen:
én de Wereld én God.

Angelo Custode
Non si puè aver due con,
e servire due Signori,
ch'uno in un modo regge,
l'altro ha contraria legge
servite solamente
a Dio Signor possente.

De Beschermengel
Men kan geen twee harten hebben
en twee heren dienen.
Want de ene heerst op deze wijze
en de andere op gene.
Dient uitsluitend
God, de Almachtige Heer!

Mondo
Quanto intorno ha la terra,
quanto ii mar cinge, e serra,
e dove il Ciel si stende,
tutto da me dipende,
tutto nel seno accoglio,
e to dono a chi voglio.

De Wereld
Alles dat de aarde omsluit,
alles wat de zee omvat en insluit,
overal waar de hemel zich uitstrekt:
dat alles is van mij afhankelijk,
dat alles sluit ik in mijn hart
en geef ik aan wie ik wil.

Vita Mondana
Lo son la cara Vita
tanto da voi gradita,
bella, vaga, e vezzosa,
allegra, e bold anzosa,
che con prontezza dono,

Het Aardse Leven
Ik ben het dierbare Leven,
zozeer door jullie bemind.
Mooi, bekoorlijk en lieflijk,
vrolijk en zelfbewust,
die jullie bereidwillig geeft

quaneho di bello, e buono:
se voi servir volete
al Mondo, che vedete,
ai dara con amore
de la mia Vita il fiore:
vi dará lunghi i giorni,
e d'allegrezza adorni:
state aspettando forsi,
quando siart gli anni scorsi?
Quando la chioma imbianca,
quando Ia Vita manca?

al wat ik aan moois en goeds bezit.
Als jullie de Wereld
die jullie hier zien, willen dienen,
zal ik jullie met liefde
de bloei van mijn Leven geven.
Ik zal jullie lange dagen geven,
vervuld van vrolijkheid.
Of wachten jullie liever tot
de jaren voorbij zijn gegaan,
je haren grijs zijn geworden
en je Leven voorbij is?

Angelo Custode
Non è, chi bene attende,
tutror quel che risplende:
servite pui adesso
a Dio, che v'è concesso:
che doman poi, chi sa
quel che di voi sar?
Alma al nemico ardente,
rispondi arditamente.

De Beschermengel
Het is niet, als je goed kijkt,
alles goud wat er blinkt.
Wees dus nu dienstbaar
aan de God, die jullie is aanbevolen!
Want wie weet wat er morgen
met jullie zal gebeuren?
Ziel, geef een krachtig antwoord
aan de hartstochtelijke vijand!

Anima
Io che porto con me
l'imagine del Re,
io fatta con onore
simile al mio Fattore,
c'ho da far to col Mondo,
che passa, e cade al fondo?

De Ziel
Ik die met mij meedraag
de beeltenis van mijn Koning,
ik die met ere geschapen ben
naar het evenbeeld van mijn Schepper,
wat moet ik met de Wereld aan
die vergaat en omlaag stort?

Mondo
Miratemi a l'aspetto,
to do quel che prometto:
prendete il ben presente,
vivete allegramente.

De Wereld
Kijk naar mijn uiterlijk,
ik geef wat ik beloof
neem al het goede dat hier is,
leef in vrolijkheid!

Anima
Io che son spirto, e mente,
che dura eternamente,
c'ho da far con la Vita
che tost° fa partita?

De Ziel
Ik die de Ziel ben en de geest
die eeuwig voortduurt,
wat moet ik met het Leven aan
dat spoedig ten einde zal lopen?

Mondo
Te n'avedrai ben tu,
se ne contrasti piá.

De Wereld
Dat zul je wel merken
als je je ertegen blijft verzetten.

Angelo Custode
Questo malvagio ingrato
è fango inorpellato:
questa falsa, e lasciva,

De Beschermengel
Deze slechte en ondankbare
is als vergulde modder;
deze valse en misleidende
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è Morte, che par viva.
Or venga, e vegga ii Mondo
quel ch'è la Vita e '1 Mondo,
spoglia queseempio e vede
quel che ü tuo cor non crede.

is de Dood die levend lijkt.
Kom nu en bekijk de Wereld,
zie wat het is: het Leven en de Dood.
Ontkleed deze goddeloze en zie
watje hart niet geloven wil.

Corpo
Metti giá questa spoglia,
c'ho di vederti voglia.

Het Lichaam
Leg af dit omhulsel
want ik wil je zien!

Mondo
Ahi l'angetica forza
per qual cagion m sforza?

De Wereld
Ah, waarom doet de kracht der Engelen
mij zo'n geweld aan?

Corpo
0 come ii Mondo tutto
è poverello e brutto!
Ben ti conosco a i panni,
non piû., non pift m'in.ganni

Het Lichaam
0, wat is de hele Wereld
armzalig en lelijk!
ik herken je heel goed aan je kleding.
Nee, jij bedriegt me niet meer.

Coro
0 miseri amatori,
ch'al Mondo date i con,
mirate quanto è vile
quel ch'a voi par gentile:
e quanto è triste sorte
abbracciar quel, che vi conduce a Morte.

Koor
0 beklagenswaardige minnaars,
die jullie hart aan de Wereld hebt gegeven,
zie eens hoe verachtelijk hij is,
die jullie zo lieflijk toeschijnt.
En wat een droef lot het is
om te omarmen, wat jullie de dood invoert.

Angelo Custode
Dispoglia artcor costei.

De Beschermengel
Ontkleed ook haar!

Vita Mondana
Oimé. che non vorrei.

Het Aardse Leven
Ach wee, dat wil ik niet!

Corpo
Ahi miserabil softe!
Dunque Ia Vita è Morte?
Dunque /'humana Vita
è rivestita?

Het Lichaam
Ach, ellendig lot,
het Leven is dus de dood?
Het menselijk Leven is dus
de dood in kleren gehuld?

Angelo Custode
Pot c'havere scoperto
l'inganno ricoperto,
con disdegnosa mano
cacciateli lontano.

De Beschermengel
Nu het verborgen bedrog
door jullie is ontdekt,
jaag het weg
met verontwaardigde hand!

Anima e Corpo insieme
Via via, Mond° fallace,
via via, Vita fugace,
ite a trovargli sciocchi,

Lichaam en Ziel tezamen
Weg, weg onbetrouwbare Wereld,
weg, weg vergankelijk Leven.
ga en zoek de onwetenden

c'hartno abbagliati gli occhi:
o quanta nebbia e ombra
gli occhi mortali ingombra!

wier ogen verblind zijn.
0, wat een nevel en schaduw
verduisteren de ogen der stervelingen!

Scena ottava

Achtste scène

Angelo Custode
Al forte vincitore
è debito l'onore
l'onor, ch'è apparecchiato
nel Ciel che fa beato:
si ch'ormai da Ia terra,
c'havete vinta in guerra,
volgete ii cor e '1 viso,
e i passi al Paradiso.

De Beschermengel
Aan de sterke overwinnaar
komt de eer toe,
een eer, die in de Hemel is toebereid,
in de Hemel, die gelukkig mankt.
Zo wend nuje hart en gelaat af
van de aarde, die jullie
in de strijd hebt overwonnen en
richt je voetstappen naar het Paradijs.

Angeli nel Cielo, che s'apre
Venite al Ciel, diletti,
ventte benedetti,
che queste sedi belle
furon fatte per voi sopra Ie stelle:
lasciate pur Ia terra,
dov'è perpetua guerra;
salite al Ciel con volo glorioso,
dov'è pace, e riposo,
dove senz'alcun velo
St vede ti Re del Cielo.

Engelen in de Hemel, die zich opent
Kom naar de Hemel, uitverkorenen,
kom gezegenden,
want deze schone zetels
werden voor jullie boven de sterren klaargezet.
Verlaat toch de aarde
waar voortdurend strijd heerst;
stijg op naar de Hemel in glorieuze vlucht,
waar vrede is en rust,
waar men zonder sluier
de Koning van de Hemel kan zien.

Scena nona

Negende scène

Coro
(Uno del Coro)
Dopo brevi sudori
poter dal caldo, e '1 gelo
salir beato al Cielo
ai sempiterni honori
dal Mondo pien di mali,
(A 4)
sorte aventurosa de' mortaii.
(11 Coro a 2)
Poter dopo le prove
l'uorno frale, e rnendico,
ma di virtute amico,
salir in alto, dove
son ricchezze immortali,
è sorte aventurosa de' mortaii.
(Coro a 4)
Dagli abissi terreni,
dove regna la Morte,

Koor
(Een uit het koor)
Na korte inspanning
vanuit hitte en koude
gelukzalig te kunnen opstijgen naar de Hemel,
naar de eeuwigdurende eer,
uit een Wereld vol lijden,
(Vierstemmig koor)
dat is het gelukkige lot der stervelingen.
(Tweestemmig koor)
Dat de zwakke en zoekende mens,
de deugd toegenegen,
na al zijn beproevingen
omhoog kan stijgen
naar de onsterfelijke rijkdommen,
dat is het gelukkige lot der stervelingen.
(Vierstemmig koor)
Uit de aardse afgronden
waar de Dood heerst
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poter salir per sorte
ai sommi Etemi Regni
che non hanno altri eguali,
e sorte aventurosa de' mortali.
Amar II bene eterno,
salir al Ciel superno,
fuggir del Mondo i mali,
(Echo risponde a 4)
è sorte aventurosa de' mortali.

te kunnen opstijgen door het lot
naar de hoogste eeuwige Koninkrijken,
die hun gelijken niet hebben,
dat is het gelukkige lot der stervelingen.
Het eeuwig goede te beminnen,
omhoog te stijgen naar de goddelijke Hemel,
het kwaad van de Wereld te ontvluchten,
(Echo antwoordt vierstemmig)
dat is het gelukkige lot der stervelingen.

ATTO TERZO
Scena prima

DERDE AKTE
Eerste scène

Intelletto
Solite pur al Cielo,
che nel Ciel Dio si vede,
del cor ricca mercede.

Het Verstand
Stijg toch op naar de Hemel,
want in de Hemel ziet men God,
de rijke beloning van het hart.

Consiglio
Fuggite pur l'Inferno,
dov'alberga ogni male,
dov'è ii verme immortale.

De Goede Raad
Ontvlucht toch de Hel,
waar al het kwaad is,
waar de onsterfelijke worm huist.

Intelletto
Solite pur a/ Cieio,
dove s'odon i canti
degli angeli, e dei santi.

Het Verstand
Stijg toch op naar de Hemel,
waar het gezang te horen is
van de engelen en de heiligen.

Consiglio
Fuggite pur l'Inferno,
dove s'odon le voci
degli angeli feroci.

De Goede Raad
Ontvlucht toch de Hel,
waar de stemmen te horen zijn
van de wrede engelen.

Coro
Fugge ii nocchier l'infesta
del mar fiera tem,pesta,
ma piá s'han da fuggire
del Ciel gli sdegni,
e l'ire.

Koor
De stuurman ontvlucht de noodlottige,
zware storm op zee,
maar men doet er beter aan
de verontwaardiging en toom van de Hemel
te ontvluchten.

Intelletto
Nel Ciel sempre è allegrezza,
nel Ciel sempre è Ia luce,
ch'eternamente

Het Verstand
In de Hemel heerst altijd vreugde,
in de Hemel is er altijd licht,
dat eeuwig schijnt.

Consiglio
Ne l'Inferno è spavento,
ne ['Inferno è dolore,
le tenebre, e l'orrore.

De Goede Raad
In de Hel is verschrikking,
in de Hel is droefheid,
duisternis en ontzetting.

Intelletto
Nel Ciel son le ricchezze,
nel Ciel sono i tesori,
e i sempiterni honori.

Het Verstand
In de Hemel zijn de rijkdommen,
in de Hemel zijn de schatten
en de eeuwige eerbewijzen.

Consiglio
Ne l'Inferno ogni Tempo
miseria, e infamia sta,
vergogna, e povertá.

De Goede Raad
In de Hel is altijd
ellende en laagheid,
schaamte en armoede.

Intelletto
Nel Ciel sono i pa10z7i
fatti di pietre d'oro,
di mirabil lavoro.

Het Verstand
In de Hemel zijn de paleizen
gemaakt van gouden stenen,
wonderbaarlijk.

Coro
Cerca altri a tutte l'hore
le gemme di valore:
ma piet s'han da cercare
del Ciel le gemme rare.

Koor
Sommigen zijn steeds op zoek
naar waardevolle stenen,
maar men kan beter zoeken
naar de zeldzame stenen in de Hemel.

Consiglio
Ne ['Inferno vi stanno
Ie spelonche, e le grotte,
dov'alberga la notte.

De Goede Raad
In de Hel zijn
spelonken en grotten,
waar de nacht zijn onderkomen heeft.

Intelletto
Nel Ciel è Primavera,
che Paradiso infiora,
e in sempiterno odora.

Het Verstand
In de Hemel heerst de Lente
die het Paradijs in bloei brengt
en voor altijd doet geuren.

Consiglio
Nel profonclo è I'lnfemo,
l'immondizia, e fetore
d'abominoso odore.

De Goede Raad
In de diepte is de Winter,
het vuil en de stank
van een verfoeilijke lucht.

Scena seconda
(Consiglio. Anime dannate
ed apresi una Bocca c/Inferno;
Intelletto. Anima e Corpo.)

Tweede scène
(De Goede Raad, de verdoemde Zielen,
de Mond van de Hel opent zich.
Het Verstand, de Ziel en het Lichaam.)

Consiglio
Voi che siete la gifi,
che vi tormenta piCi2
Che cosa è nell'Inferno?

De Goede Raad
Gij, die daar beneden zijt,
wat kwelt u het meest?
Wat is er in de Hel?

Mime Dannate
(Una sola)
fuoco, il fuoco eterno,
cnir1P1, crudel peccato,

De Verdoemde Zielen
(Een enkele Ziel)
Het vuur, het eeuwig vuur,
gruwelijke, gruwelijke zonde,

p. 367

p. 368

per cut ci ha condennato,
ii Giudice Supremo.
(Quattro Anime dannate)
Al foco, a/ foco eterno.

waarvoor wij zijn veroordeeld door
de Hoogste Rechten
(Vier verdoemde Zielen)
Naar het vuur, het eeuwige vuur.

Scena terza
(Intelletto, Anime Beate nel Cielo,
che s'apre, e chiude l'Inferno.)

Derde scène
(Het Verstand, de Gelukzalige Zielen in de Hemel
die zich opent.)

Intelletto
Alme eh' in Giet godete,
qual premio in Giet avete
piû nobile, e piá degno?

Het Verstand
Zielen, die in de Hemel genieten,
wat is de edelste en waardevolste
beloning in de Hemel?

Anime Beate
(Una sola)
Eterno, eterno Regno:
Regno, o Regno eterno:
ben sommo, e supremo,
che mai non giunge al segno:
(Quattro anime beate)
Eterno, eterno Regno.

De Gelukzalige Zielen
(Een enkele Ziel)
Het eeuwig, eeuwig Koninkrijk.
0 Koninkrijk, o eeuwig Koninkrijk,
hoogst en heerlijkst goed
dat nooit ten einde komt.
(Vier gelukzalige zielen)
Eeuwig, eeuwig Koninkrijk.

Anima, Intelletto, Corpo, Consiglio
(Cielo aperto)
0 gran stupore!
0 grave errore!
Ch'uomo mortale
dun tanto male,
ch'eterno dura,
si poco cura.
0 gran stupore!
grave errore!
ch'uomo mortale
regno immortale,
ch'eterno dura,
stolto non cura!

De Ziel, het Verstand, het Lichaam, de Goede Raad
(De Hemel is open)
0 grote verwondering!
0 ernstige dwaling!
Dat de sterfelijke mens
zich over zo'n kwaad,
dat eeuwig voortduurt,
zo weinig zorgen maakt.
0 grote verwondering!
0 ernstige dwaling!
Dat de sterfelijke mens zich om
het onsterfelijke Koninkrijk,
dat eeuwig voortduurt,
in zijn dwanheid niet bekommert.

Scena quarta

Vierde scène

Consiglio
Anime sfortunate
l'altiere voci alzate,
che vi è toccato in sorte?

De Goede Raad
Ongelukkige Zielen,
verhef uw stemmen:
welk lot heeft u getroffen?

Anime Dannate
(Una solo)
Eterna, eterna Morte,
ahi! Ci è toccata in sorte:
Morte, che mai non more

De Verdoemde Zielen
(Een enkele Ziel)
De eeuwige, eeuwige Dood,
heeft ons als noodlot getroffen:
Dood, die nooit sterft,

sepolta nel dolore,
aspra penosa, e forte,
(Quattro Anime dannate)
eterna, eterna Morte.

begraven in smart, wrang,
pijnlijk en moeizaam,
(Vier verdoemde Zielen)
de eeuwige, eeuwige Dood.

Scena quinta

Vijfde scène

Intelletto
Alme beate, e belle,
La sû sopra le stelle
gaal cosa è piet gradita?

Het Verstand
Gelukzalige en schone Zielen,
daar boven de sterren:
wat is jullie het dierbaarst?

Anime Beate
(Una sola)
Eterna, eterna Vita:
Vita che vive e regna,
dolce, celeste, e degna,
sempre, sempre gradita,
(Quattro Anime Beate)
eterna, eterna Vita.

De Gelukzalige Zielen
(Een enkele Ziel)
Het eeuwige, eeuwige Leven:
Leven dat leeft en heerst,
zoet, hemels en waardig,
voor altijd, altijd dierbaar,
(Vier gelukzalige zielen)
het eeuwige, eeuwige Leven.

Coro
0 gran stupore!
0 grave errore!
Ch'uomo mortale
dun tanto male,
ch'eterno dura,
si poco cura.
0 gran stupore!
0 grave errore!
Ch'uomo mortale
regno immortale,
ch'eterno dura,
stolto non cura!

Koor
0 grote verwondering!
0 ernstige dwaling!
Dat de sterfelijke mens
zich over zo'n kwanrl,
dat eeuwig voortduurt
zo weinig zorgen maakt.
0 grote verwondering!
0 ernstige dwaling!
Dat de sterfelijke mens zich om
het onsterfelijke Koninkrijk,
dat eeuwig voortduurt,
in zijn dwaasheid niet bekommert!

Scena sesta

Zesde scène

Consiglio
Alme, ia pena e '1 danno,
che ui dei tanto affanno,
finir si deve mat?

De Goede Raad
Zielen, het lijden en de kwelling
die jullie zo pijnigen,
komt daar ooit een einde aan?

Anime Dannate
(Una sola)
Non mai, non mat, non mai.
0 sempitemi guai,
che non finiscon mat!
(Quattro Anime)
Non mat, non mat, non mai

De Verdoemde Zielen
(Een enkele Ziel)
Nee nooit, nooit, nooit.
0 eeuwige smart,
waaraan nooit een einde komt!
(Vier Zielen)
Nee nooit, nooit, nooit.
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Scena settima

Zevende scène

Intelletto
Alme ia vostra gloria,
ne l'eterna memoria
è per durar mat sempre?

Het Verstand
Zielen, zal jullie heerlijkheid
in eeuwige herinnering voortduren?

Anime Beate
([Ina sola)
Si, sempre, sempre, sempre.
Sempre, sempre sará,
e mat non finirec
e con perpetue tempre,
durerá sempre, sempre.
(Cingue Anime Beate)
Sempre, sempre.

De Gelukzalige Zielen
(Een enkele Ziel)
Ja, voor altijd, altijd, altijd.
Altijd, altijd zal het zo zijn
en er zal nooit een einde aan komen.
En met voortdurende kracht
zal zij voortduren en voortduren.
(Vijf gelukzalige Zielen)
Altijd, altijd, altijd.

Anima, Intelletto, Corpo, Consiglio
Ognun faccia sempre bene,
che la Morte in fretta viene:
ami Dio ch'è suo Signore,
fugga II Mondo ingartnatore:
e perchè ha errato,
del suo peccato
con pura fede
chiegga mercede:
faccia opre bone, e Ia sua Vita emende,
che da un momento sol, rEterno pende.

De Ziel, het Verstand, het Lichaam, de
Goede Raad
Loot iedereen steeds goed doen,
want de Dood komt snel.
Laat hij God beminnen, want Hij is zijn Heer,
en de bedrieglijke Wereld ontvluchten.
En Iaat hij, omdat hij gedwaald heeft,
in zuiver geloof genade vragen voor zijn zonden.
Doe goede werken en beter uw Leven,
want van een enkel moment hangt de
Eeuwigheid af.

Angelo
Da guell'Eterno Olimpo ove s'indora
il chiaro di dell'immortal Sereno,
discendo a ooi mortali e porto in seno
di gloria e pace una perpetua Aurora.

De Engel
Van die Eeuwige Olympus waar de heldere dag
van de onsterfelijke Rust zich verguldt, daal ik af
naar jullie stedelijken en draag in mijn borst
de eeuwigdurende Dageraad van glorie en vrede.

Angel son io, che gui fermando
II volo formo lucida Stella
e 'I foco mio è
del seggio purissimo d'Iddio,
ove in tre lumi splende un lume solo.

Ik ben de Engel, die hier stilhangende in
zijn vlucht een lichtende Ster vormt
en mijn vuur komt
van de zuivere zetel Gods,
waarin drie lichten als een enkel licht stralen.

Anima e Corpo Insieme
Come cervo assetato,
corre al fonte bramato,
cosi da not si brama, e si desia
salir al Giet con voi per erta via.
Ma prima insiem cantiamo,
e 'I gran Signor lodiamo.

Lichaam en Ziel tezamen
Zoals een dorstig hert
snelt naar de begeerde bron,
zo begeren wij en verlangen wij
op te stijgen naar de Hemel, langs een steile weg.
Maar laten wij eerst samen zingen
en de Heer prijzen.

Scena ottava

Achtste scène

Angeli, Anime Beate,
Anima e Corpo, Intelletto,
Consiglio insieme
Gloria sia a Dio supremo,
che vive in sempiterno:
a Valt°, e gran Signore
sia sempitemo honore.

Engelen. Gelukzalige Zielen,
Ziel en Lichaam, Verstand, Goede Raad
tezamen
Ere zij God in den Hoge,
die eeuwig leeft.
Voor de hoge en grote Heer
zij eeuwige eer.

Anime Beate e Angeli
Chiamiarno tutto II Mondo,
e con canto giocondo
cantiam, cantiam gioiosi
di Dio Ie laudi, e i fatti gloriosi.

Gelukzalige Zielen en Engelen
Wij roepen de hele Wereld
en met vrolijk gezang
zingen wij vreugdevol
Gods lof en roemrijke daden

Scena nona

Negende scène

Tutti insieme
0 Signor sant°, e vero,
che del Mondo hai l'impero:
Signor sant°, e forte,
domator de la Morte,
domator de La Vita;
somma bont& infinita:
a te Signor, a te
gloria e laude si de';
a te sommo Signor supremo, e degno
sia gloria eterna,
e sempiterna Regno.

Allen tezamen binnen
0 heilige en ware Heer,
die heerst over de Wereld:
heilige en sterke Heer;
Bedwinger van de Dood,
Schenker van het Leven;
hoogste oneindige goedheid.
Aan U, Heer, aan U
zijn wij glorie en lof verschuldigd.
Voor U, allerhoogste Heer
zij de eeuwige glorie
en het eeuwigdurend Koninkrijk.

Intelletto
Voi ch'ascoltando state,
perché non giubilate?
Non pifi, non pLa pensosi:
tutti lieti, e gioiosi
con festa giubiliamo,
con giubi/o cantiamo,
fugga lontano il lutto:
festa, festa per tutto.

Het Verstand
Jullie die hier luisteren,
waaromjubelen jullie niet?
Aarzel niet langer:
laten wij allen, blij en verheugd,
feestelijk jubelen
en laten wij vol vreugde zingen.
I nat de rouw wegvluchten,
het feest is overal!

Anima
Ogni lingua, ogni core
dia laude al mbo Signore,
che l'Alme poverelle
da terra alza le stelle.
Vi prego Alme dilette,
al ben oprar elette,
come da serpe irato

De Ziel
Laat iedere tong en ieder hart
lof brengen aan mijn Heer,
die de arme Zielen
van de aarde verheft boven de sterren.
Ik smeek u, uitverkoren Zielen,
uitverkoren tot goede werken,
vlucht weg van de zonde
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fuggite dal peccato:
e hete a i vostri alberghi ritornate,
e con voi riportate
questo ricordo mio:
ch'eterno Regno avret
chi serve a Dio.

als van een boze slang.
En keer vrolijk terug naar uw woningen
en neemt met u mee
deze herinnering van mij:
dat hij die God dient
het eeuwig Koninkrijk zal bezitten.

Coro
Tenga ognun, tenga nel core,
ch'al fuggir son preste l'ore:
et è forza, ch'ognun lassi
tutto il ben, ch' in ten-a stassi.
Ne c'ingartni ii Mondo rio,
ch'ogni ben nasce da Dio:
et a l'opre sante, e buone
rispondono nel Ciel scettri, e corone.

Koor
Lont eenieder ter harte nemen
dat de uren snel voorbij vliegen
en dat het nodig is, dat ieder
al het bezit op aarde laat.
Laat de slechte Wereld ons niet bedriegen,
want al het goede komt voort uit God.
En de heilige en goede werken
leiden tot scepters en kronen in de Hemel.

Fes ta

Feest

Tutti insieme

Allen tezamen

Prima Stanza del Ballo
Chiostri altissimi, e stellati,
dove albergano i beati,
Luna, Sol, Stelle lucenti
late in Ciel dolci concertti;
tutto ii Mondo pieno sia
d'allegrezza, e d'armonia.

Couplet 1
Hoogste met sterren bezaaide gewelven,
waar de gelukzaligen wonen,
Maan, Zon en schitterende Sterren,
zingt in de Hemel in zoete harmonie.
Laat heel de Wereld vol zijn
van vrolijkheid en harmonie.

Stanza H
D'arpe, lire, organi, e trombe,
raria, e terra, e mar rimbombe,
raure vaghe, ii suon giocondo
portin via per tutto ii Mondo,
e toccando ii suono il core,
senta giubili d'amore.

Couplet H
Harpen, lieren, orgels en bazuinen,
weerklinkt in de lucht, op aarde en over zee.
Lieflijke winden voeren deze aangename tonen
mee over de hele Wereld
en wanneer deze klanken een hart beroeren
voelt het grote vreugde.

Stanza III
Congiungete Angeli buoni,
congiungete i canti, e i suoni:
e qua gift la terra ancora,
mentre 'feta ii seno infiora,
con II conto, e con il riso
corrisponda al Paradiso.

Couplet Hl
Verenig u, goede Engelen,
verenig gezang en muziek:
en Iaat, terwijl zich het hart
vol blrffschap tooit,
met gezang en lach,
de aarde hier beneden zijn zoals het Paradijs.

CIACCONA DI PARADISO E DELL'INFERNO

CIACCONA VAN HET PARADIJS EN DE HEL

Paradiso
0 che bel star è star in Paradiso
dove si vive sempre in festa e rist),
vedendosi di Dio svelato ii vis°,
o che bel star è star in Paradiso.

Het Paradijs
0 wat heerlijk leven is leven in het Paradijs
waar men altijd leeft met gefeest en gelach
en van God het gezicht onthuld ziet.
0 wat heerlijk levert is leven in het Paradijs.

Inferno
Ohimè ch'orribil star qui nell'Inferno,
ove si vive in pianto e foco eterno
senza veder mai Dio
in sempiterno,
ahi, ahi, che orribil
star gift nell'Inferno.

De Hei
Ach wat is het leven hier afgrijselijk in de Hel
waar men leeft met geween en het eeuwige vuur
zonder ooit God in eeuwigheid
te kunnen aanschouwen.
Oh, oh, wat is het afgrijselijk
hier beneden in de Hel.

Paradiso
Let non vi regna giel, vento o calore
che il Tempo è temperato tutte l'hore
pioggia non v'è, tempesta ne balen°
che II Giet ia sempre si vede sereno.

Het Paradijs
Er regeert daar geen vrieskou, wind of hitte
want het weer wordt er alle uren getemperd.
Er is er geen regen, storm of onweer
want nooit is er een wolkje aan de lucht.

Inferno
It fuoco, e'l ghiaccio let, o che stupore
le brine e le tempeste e il sommo ardore
stann'in un loco tutte le intemperie
si raclurtan laggiû. o che miserie.

De Hei
Het vuur en het ijs daar, hoe vervreemdend
de rijp en de stormen en de meest erge hitte;
al het slechte weer is op één enkele plek
daarbeneden verzameld, oh wat een ellende.

Paradiso
Nettare, ambrosia, manna e ogni liquore
ii gusto gode e in bocca e un tal sapore
misto di dolce e brusco o piccadiglia
che satii e metti fame a meraviglia.

Het Paradijs
Nectar; ambrozijn, manna en allerlei drank
de smaak geniet en in de mond proeft het dusdanig
naar een mengsel van zoet, zurig of zoetzuur
dat het bevredigt en lont hongeren naar wonderen.

Inferno
Hart fame si canía e sete ardente,
ch'il proprio Corpo l'havran col dente
ne mai gocciolo d'acqua gusteranno
ma sempre mai di sete arrabbiaranno.

De Hei
Men heeft zulk een vreselijke honger en dorst
dat men zich aan het eigen lichaam wil vergrijpen.
Nog geen druppel water zal men proeven,
maar wel wordt men al gekker van de dorst.

Paradiso
Havrai irtsomma let quanto vorrai
e quanto non vorrai non haverai
e questo è quanta, o Musa, posso dire
per?) fa pausa ii canto e fin l'ardire.

Het Paradijs
Je krijgt daar dus kortom wat je maar wilt
en wat je niet wilt zul je ook niet hebben
en ik kan wel zeggen, oh Muze dat het zoveel is
dat die zang je rust brengt en het branden blust.

Inferno
Quel ch'aborrisce quet
let tut-to havrai
quel ti diletta e piace

De Hel
Alles wat je hier verafschuwt,
zul je daar tegenkomen,
wat je hier leuk en aardig vindt,
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mat havrai
e pieno d'ogni male tu sarai
disperato d'uscirne mai, mai, mail

zul je er nimmer hebben.
En met je lichaam vol met elke pijn zul je
wanhopig zijn om eruit te komen, ooit, ooit, ooit!

Paradise
Oh che bel star è star in Paracliso...

Het Paradijs
0 wat heerlijk leven is leven in het Paradijs...

Info
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Plaatsbespreking

Antwerpen Open Ticketing
balie

Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen
MA, WO & VR: 10.00 - 13.00 & 14.00-17.00 uur

telefonisch

tel. + 32 (0) 3 229 18 80
MA - VR: 10.00-13.00 & 14.00-17.00 uur

schriftelijk

- per fax + 32 (0)3 470 22 11
- per email: tickets@antwerpenopen.be

kassa ter plaatse vanaf een uur voor de voorstelling
Enkel in Augustinus en in De Roma zijn de plaatsen genummerd.
Het bespreekgeld is steeds inbegrepen.

LOSSE KAARTEN
avondconcerten
basisprijs
met korting -25/65+ jaar
met korting -19 jaar

20.00 uur
18,00 Euro
14,00 Euro
8,00 Euro

matineeconcerten
basisprijs
met korting -25/65+ jaar

15.00 uur
12,00 Euro
8,00 Euro

lunchconcerten
nocturnes
basisprijs
met korting -25/65+ jaar

12.00 uur &
23.00 uur
10,00 Euro
8,00 Euro

Finale International Young Artist's Presentation & Don Dijstuk van La Mancha
basisprijs
7,50 Euro
met korting -25/65+ jaar
5,00 Euro
met korting -19 jaar
2,50 Euro

CONCERTABONNEMENTEN
3 concerten naar keuze
5 concerten naar keuze
9 concerten naar keuze

42.00 Euro
65,00 Euro
108,00 Euro

GRATIS: artiestenmis, Polyfolie, causerieën, festivalcafé, toonmomenten, coaching sessies IYAP,
inleidingen en rondetafelgesprekken.
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Samenwerkende Vereniging Festival van
Vlaanderen

Samenwerkende Vereniging
Festival van Vlaanderen

Kortrijksesteenweg 90 h
9830 Sint-Martens-Latem
tel. +32 (0)9 280 08 55
e-mail: coordinatieSV@festival.be

Inlichtingen over de andere leden-festivals:
Festival van Vlaanderen-Brugge

't Zand 34, 8000 Brugge
tel. +32 (0)50 33 22 83, fax +32 (0)50 34 52 04
e-mail: musica-antiqua@imicall.be

Festival van Vlaanderen-Brussel

Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel
tel. +32 (0)2 548 95 95, fax +32 (0)2 548 95 90
e-mail: info@festival.be

Festival van Vlaanderen-Gent

Kleine Gentstraat 46, 9051 Gent
tel. +32 (0)9 243 94 94, fax +32 (0)9 243 94 90
e-mail: info@festival.be

Festival van Vlaanderen-Kortrijk

Begijnhofstraat 17/01, 8500 Kortrijk
tel. +32 (0)56 22 28 29, fax +32 (0)56 22 05 02
e-mail: festivalkortrijk@skynetbe

Festival van Vlaanderen-Limburg

Vlasmarkt 4, 3700 Tongeren
tel. +32 (0)12 23 57 19, fax +32 (0)12 26 41 26
e-mail: info@basilica.be

Festival van Vlaanderen-Mechelen

Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
tel. +32 (0)15 26 23 41, fax +32 (0)15 26 23 43
e-mail: mechelen@festival.be

Festival van Vlaanderen-Vlaams-Brabant

Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
tel. +32 (0)16 20 05 40, fax +32 (0)16 20 52 24
e-mail: festivaLvlaams.brabant@skynet.be

(onder voorbehoud)
20 - 28 augustus 2005

Jacob Obrecht en zijn tijd
In residence: Capilla Flamenca

19 - 27 augustus 2006

Spanje, Portugal en Zuid-Amerika
In residence: Ensemble Elyma, onder leiding
van Gabriel Garrido

25 augustus —2 september 2007

De Franse polyfonie
In residence: Ensemble Clément Janequin,
onder leiding van Dominique Visse
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Concerten Oude Muziek

Terry King - vpm

Programma:
10 oktober 2004
24 oktober 2004
31 oktober 2004
14 november 2004
5 december 2004
12 december 2004
23 januari 2005
6 februari 2005
13 februari 2005
27 februari 2005
6 maart 2005
13 maart 2005
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Sergei Istomin &Jos van Immerseel
Paolo Pandolfo
Catherine Bot, Mark Levy & David Owen Norris
Johanette Zomer, Egidius Kwartet & Arthur Schoonderwoerd
L'Amoroso
Richard Boothby, Sophie Yates & Richard Sweeney
Emma Kirkby & Fretwork
Roel Dieltiens & Frank Braley
Le Poème Harmonique
Jordi Savall
Halcyon Ensemble
La Real Cámara

De Concerten Oude Muziek gaan tijdens het seizoen 2004-2005 opnieuw door
in de kapel van het Centrum Elzenveld, aangezien we een jaar geleden het vertrouwde
Museum Vleeshuis om veiligheidsredenen moesten verlaten. Inhoudelijk blijft echter de band
met dit museum en zijn verzameling historische muziekinstrumenten wel bestaan. Na reeksen rond de viool, de traverso of dwarsfluit, en de rietblaasinstrumenten staan in het nieuwe
programma de viola da gamba en de cello centraal. In verschillende combinaties, van solo tot

vijfkoppige ensembles, treden enkele van de bekendste gambisten van het ogenblik aan: Paolo
Pandolfo, Guido Balestracci, Martin Zeller, Richard Boothby, Jordi Savall, Mark Levy, Kaori
Uemura en het gambaconsort Fretwork. Daarnaast zijn ook de cellisten Sergei Istomin, Roel
Dieltiens en Mercedes Ruiz van de partij.
Zoals steeds brengt deze concertreeks een heel gevarieerd repertoire dat reikt van
de 16de tot de 19de eeuw. Daarin zit een hele reeks portretten van grote componisten vervat:
William Byrd, Antoine Forqueray, Marin Marais, Johann Sebastian Bach, Luigi Boccherini,
Ludwig van Beethoven, Franz Schubert en Franz Liszt. Liefhebbers van vocale muziek komen
ongetwijfeld aan hun trekken bij zangeressen als Catherine Bott, Johanette Zomer, Emma
Kirkby en Claire Lefilliátre. Vermeldenswaard voor de geïnteresseerden in klaviermuziek is ook
nog dat David Owen Norris, Massimiliano Rascietti en Sophie Yates klavecimbel spelen en Jos
van hnmerseel, Arthur Schoonderwoerd, Frank Braley en Chie Hirai pianoforte.
Heel wat grote namen dus, maar meestal in originele, minder vaak gehoorde
combinaties. Kortom, de vzw Augustinus biedt u opnieuw een schitterend seizoen aan, waarvan u vast en zeker geen enkel concert zal willen missen!
http: //www.augustinus.be

Praktische info
Uur:

15.00 uur

Plaats:

Kapel Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen

Plaatsbespreking: Antwerpen Open Ticketing
Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen
balie
MA-WO-VR: 10.00 - 13.00 uur
14.00 - 17.00 uur
tel. + 32 (0)3 229 18 80
telefonisch
10.00 - 13.00 uur
MA - VR:
14.00 - 17.00 uur
per fax: + 32 (0)3 470 22 11
schriftelijk
per e-mail: tickets@antwerpenopen.be
Uw reservatie wordt bevestigd binnen de twee werkdagen.
In ko mprij zen:

10,00 € - 8,00 € (met korting of met cultuurcheque)
korting voor: BIG-pas. CJP-pas & -25/65+
40,00 €
- 5 concerten naar keuze
abonnementen
60,00 €
- 8 concerten naar keuze
90,00 €
- alle concerten
het bespreekgeld is steeds inbegrepen
verzendingskosten: 2,00 €

• losse tickets:

Hernieuwing van oude abonnementen: vanaf 2 augustus 2004
vanaf 6 september 2004
Nieuwe abonnementen:
vanaf 20 september 2004
Losse kaartenverkoop:
Opgelet! De stoelen in de kapel van het Elzenveld hebben een nieuwe nummering gekregen!!!
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Stadsplan

1 Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45

4 Sint-Carolus Borromeuskerk
Hendrik Conscienceplein

2 Augustinus
Karnmenstraat 73
Kammenstraat 81 (nieuwbouw)

5 HetPaleis
Theaterplein

3 Augustijnertheater
ijzerenwaag 6
p. 380

6 De Roma (buiten plattegrond)
Turnhoutsebaan 286
2140 Borgerhout
Te bereiken met trams 10 & 24, bussen 18, 34/6,
410, 411, 412, 416, 417, 421 en 423.

Lijst van adverteerders

Alamire Muziekuitgeverij
Bozar
Carpe Diem
Concerto (Das rnagazin fr Alte Musik)
Cultureel Congrescentrum Elzenveld
Davidsfonds
Decom (Muziek en Woord)

p. 66
p. 340
p. 14
p. 154
p. 33
p. 186
p. 44

Drukkerij Vaes

p. 388

Goldberg

p. 206

Harmonia Mundi

p. 284

Holebifederatie (Zizo)
11 Giornale della Musica
ING Car Lease

p. 66
p. 283
p. 68

Klara

p. 140

Knack

p. 166

Lemmensinstituut (Adem)

p. 205

Mark Sound
Pro Musica Antigua (Toccata)
Renault

p. 65
p. 232
P. 7

Tidig Musik

p. 257

Vlaams Centrum voor Liturgische Muziek (Lied en Liturgie)

p. 205

Vooruitzicht nv

cover

vzw Koor & Stem

p. 257

Wereldculturencentrum Zuiderpershuis

p. 308
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Uitgevoerde werken

Allegri, Gregorio
Miserere mei, Deus
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Anoniem
A baddata dl Roccapina
Al maroni ai bei maroni
All'ombra d'un bel velo
Amor que t'o fat hio
Ave corpus sanctum gloriosi Stefani
A Vloletta
Canti donque qui meco ogni persona
Canto delle parete
Che mangerá la sposa...
Che sará, che non sará
Che sla maldita l'acqua sta matina!
Chi chili chi
Con qué la lavaré
Credo che sla meglio ca se risolvemo
Danza
Deus U salvet Maria
DindirMdin
Ecco bella
E dun bel matin d'amore
Fiamenga
Folias antiguas
Fortuna Disperata
Gagliarda bella
Gagliarda La Rocha e'l fuso
Gloria
Gosos di San Antonio
Hor ch'io son giunto
Hor vedi, Amor, che giovanetta donna
Ho vist' una marotta fa' na danza
Imprestarni
Intavolatura di mottetto
Italiana
Kyrie
La Cara Cosa
La file Guillemin
La Istoria de Purim io ve racconto
La Lavandera
Lam( lanx schute schute
La pastorela si leva per tempo
La Spagna
Les Caterines
Lode di u Sepolcru
Madonna 'no ciardin' haggio chiantato
Madonna, non scio dir tante parole
Magnificat
Marce, Marcum imitaris
Mascherada
Merce te chiamo
Miserere
Moresca
'No police m'intraf intro l'orecchia
Offertoriu
Offertorium

142

268
77
78
178
209
268
279
76
77
130
286
286
178
286
169
299
178
268
76
169
78
286
130
262
299
169
130
286
268
262
169
262
279
178
110
279
78
192
178
110
268
286
130
262,268
209
169
178
299
286
286
268
268

0 gloriosa domina
279
0 Maria, virgo davitica
209
0 salutaris hostia
299
Ottava trista
299
0 vecchia tu che guardi
286
0 Virgineta Bella
110
Pace e Gloria al Gentil Lauro
76
Padre
268
Pan de miglio caldo
192
Passamezzo Antico
279
Pavarma & Gagliarda Traditora
192,279
Per verità portare
262
78
Pol chlo son d'amor pregione
Propifian de Melyor
178
Puis fortuna
178
Quando corpus
299
Quandu lu monte di tagliu
268
Requiem
268
Sa burrasca
299
Sa cumpagna de sa vita
299
Saltarello la Torza
130
Sa murinedda
299
Sanctus
262
Santu
268
S'anzonedda
299
Sa padrina
299
Scaramella va alla guerra
78
Se in esstremo è l'ardor e '1 ghiaccio estremo 130
Sicut erat in principio
262
Si quaeris miracula
299
Spagnoletta
169, 286
Stabat mater
268, 299
Staralla ben cusi
192
Tanto mi trovo, hay lasso, el cor piaghato
130
Tantum ergo
268,299
Tarra di fondu
268
Te Deum laudamus
299
Tenta lora ruzenenta
110
Tiche toche tichi toch
286
Tota pulchra
268
Tre fontane
321
Tu sai che la cornacchia ha questa usanza
286
U larnentu â Ghjesil
268
U Lamentu di u castagnu
268
Un cavalier di Spagna
76
Una vecchia rencagnata
78
Una vecchia sempiternosa
78
Versu di Terrivola
268
Villanella ch'all'acqua val
286
Viva, via Rey Ferrando
178
Volte d'Espagne
286
Azzaiolo, Filippo
Chi passa per sta strada

192

Baldarto, Giovanni Lorenzo
Moresca

110

Borrono, Pietro Antonio
Pavana e Saltarello della Milanese
Brocco, Nicolô
0 tiente a l'ora
Brollo, Bartolomeo
0 celestial lume
Capirola, Vincenzo
Padoana alla francese
Capriolus, Antonius
E d'un bel matin d'amore
Sotto un verde e alto cupresso
Cara, Marchetto
Amerii non amen5
Cangia sperar, mia voglia
Jo non compro pin speranza
Non peccando altri che'l core
Ostinato vo' seguire
Per fugir d'amor le punte
Tante volte: si, si, si

192

77

209

251
251

Da Firenze, Gherardello
Una colomba

251

Da Firenze, Lorenzo
A poste messe
Non so qual i' mi voglia

321
321

Dalla Gostena, Giovanni Battista
Fantasia ottava
Fantasia terza
Fantasia XXV

169
169
169

130

76
76, 192

77
130
192
110
192
192
130

Cenci, Giuseppe
Fuggi, fuggi da' liet! amanti

110

Ciconia, Johannes
Con lagreme
Doctorem principem
0 Padua, sidus preclarum
Per quella strada lactea del cielo
Petrum Marcello Venetum
Venecie, mundi splendour

209
209
209
209
209
209

Cimello, Tomaso
Venimo a salutarte a sta contrata
Venimo tre soldati

286
286

Cornago, Johannes
Qu'es mi vida preguntays

178

Da Bologna, Jacopo
Lucida petra
Non al suo amante
Oseletto selvazo
Per sparverare
Per verità portare
Quando veg'io
Stráccias' i panni 'n dosso

321
321
312
321
262
251
321

Da Cascia, Giovanni
0 tu, cara scienzia mia, musica

251

Da Cremona, hmocentio
Pavin and Innocent's Galliard

Da Firenze, Andrea
Pianto non partirá
Presunzion da ignoranza procede

279

Da Lodi, Pietro
La beltá ch'oggi è divina

77

Dalza, Joan Ambrosio
Pavana, Saltarelo e Piva alla Venetiana
Saltarelo e Piva

130
192

Da Modena, Julio Segni
Ricercar
Ricercar 3
Ricercar 6

178
279
279

Da Nola, Gian Domenico
lo di' ch'è sturno
La fave ch'6 chiantate
Una lampuca ô visto

286
286
286

Da Padova, Bartolino
Imperia! sedendo
La douce cere
Non correr troppo
Recordate de mi

209,251
209
251
251

Da Palestrina, Giovanni Pierluigi
Ardens est cor meum
Ave, Trinitatis sacrarium
Missa Papae Marcelli
o admirabile commercium
Omnes gentes
Paucitas dierum
Spiritus sanctus replevit

121
121
142, 143
142
121
121
121

Da Perugia, Matteo
Ballata senza testo
Credo
Gloria

321
262
262

Da Perugia, Niccolei
La fiera testa che l'uman si ciba
0 somma specchio

321
251
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Da Pesaro, Gugliemo Ebreo
Rostiboli gioioso

110

D'Arimino, Vincenzo
In forma quasi

251

Da Teramo, Antonio Zachara
Cacciando per gustar / ay cinci, ay toppi
Ciaramella, me dolge
Credo 'Scabbioso'
Credo Vilage
D'amor languire
De bon parole
Deus deorum, Pluto
Gloria Fior Gentile
Gloria `Micinella'
Je suys navrés / Gnaff a le guagnele
Non voler donna
Roseta che non cangi may colore
Sol me trafige '1 cor
Sumite karissimi
Un fior gentile

222
222
222
262
222
222
222
262
222
222
262
222
222
222
222

Fontana, Vincenzo
Vidi 'no gran miraculo ral& hieri

286

Giustiniani, Leonardo
Ay me' sospiri, non truovo pace

110

De' Cavalieri, Emilio
La Rappresentatione di Anima, et di Corpo

350

Gombert, Nicolas
Fuit homo

279

Del Lauro, Hieronymo
Non me dir che non si pij

130

Del Milán, Luys
Fantasia
0 gelosia d'amanti

178
178

Gregoriaans
Agnus Dei 2
Auribus percipe, Domine
Et tu, DomMe Deus
Inclina Domine, aurem tuarn
Kyrie
Quoniam magnus es tu
Sanctus

143
143
142
142
262
142
262

fl Giuggiola, Guglielmo
Charitate amore Dei

192

Landini, Francesco
Chosi pensoso
Ecco la primavera
Gram piant'agli ochi

321
321
321

Lassus, Orlandus
Inclina, Domine, aurem tuam
Madonna mia pietà
Matona mia cara
Regina coeli
'Sto core mbo se fosse di diamante
Vinum bonum

143
192
192
121
286
121

Masini, Lorenzo
Dolgomi a vol
I credo ch'i dorrnia

251
251

Molinaro, Simone
Ballo detto ii Conte Orlando

169

De Lurano, Filippo
Se m'è grato il tuo tornare

Fog,liano, Ludovico
Fortuna d'un gran tempo / Che fa la
ramazina / Dagdun Dagdun

158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158

78

110, 192

De Mireovich. Ella
Piance la bella Iguana
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Festa, Costanzo
Ave nobilissima creatura
Ave virgo gratiosa
Contrapuntus 9 sopra La Spagna
Contrapuntus 14 sopra La Spagna
Contrapuntus 20 sopra La Spagna
Factus est
In illo tempore
Jesu Nazarene
Lumen ad revelationem gentium
Quis dabit oculis nostris
Regem regum

Dentice, Fabrizio
Chi me l'avesse detto
Come t'haego lassata, o vita mia

286
286

Dufay, Guillaume
Quel fronte signorille in paradiso

209

Ferrabosco, Alfonso
Auprès de vous
Bruna sei tu, ma bella
Dolce ire
DomMe, non secundum
In Nomine I
Peccantem me quotidie
Psalmus CIII
Quel sempre acerbo

238
238
238
238
238
238
238
238

Fantasia nona
Fantasia ottava
Fantasia quinta
Frais et galliard (naar Clemens non Papa)
Saltarello del predetto ballo
Saltarello quarta
Saltarello settimo

169
169
169
169
169
169
169

Paladino, Giovanni Paolo
Ancor che col partire (naar Cypriano de Rore) 169
Fantasia
169
Gagliarda sopra la detta
169
Pavana chiamata la Milanesa
169
Parabosco, Girolamo
Ricercar 12

Veneto, Giovanni Lulino
Nel tempo che riveste 11 verde manto 78,

130

Willaert, Adriaan
0 bene mio
0 magnum mysterium
Ricercar 1
Vecchie letrose

110
279
279
178

Zesso. Giovanni Battista
Dun bel mattin d'amor che me levava

110

77
77

Ruffo, Vincenzo
Beat! omnes
Beatus vir
Capriccio II Quand'io penso al martire
Capriccio IV La Brava
Capriccio XII El Travagliato
Capriccio X111 La Gamba in Basso, & Soprano
De profundis clamavi
In convertendo Dominus
Missa Sanctissimae Trinitatis

143
142
130
130
130
130
142
142
121

Scoto, Paolo
Turlurn

192

Stringari, Antonio
Non piti saette Amor
Pol ch'io sono in libertate

192
78

Terzi, Giovanni Antonio
Balletto francese
Gagliarda del Pass'e mezo
Nasce la pena mia (naar Alessandro Striggio)
Pass'e mezo ultimo

169
169
169
169

Van Ghizeghem, Hayne
De tous biens plaine

110

279

Pifaro, Niccold
Per amor fata solinga / ballo voltati in qua
e do bella Rosina
Per memoria di quel giorno / La mazacrocha

Tromboncino, Bartolomeo
Alla g'uerra
Ave Maria
Per dolor me bagno el viso
Quando lo porno vien da lo pomaro
Quella serena fronte, hay lasso, quella
Sn. sn leva, alza le ciglia
'ru dormi

Varoter, Ana Francesco
11 papa ha concesso quindeci anni

192
192
192
76
130
130, 192
192

178
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Wie? Wat? Waar? Wanneer?
Lijst van gebruikte afkortingen:
algemene leiding (al), alt (a), altviool (vla). bariton (bar). bas (b), blokfluit (bfl), bombarde (bomb), cello (vel).
choreografie (chor), cornetto (cor), contratenor (ct), dans (dns), dirigent (dir), doedelzak (rloP.). draailier (d1).
dulciaan (dul), fluit (fl), gitaar (git), harp (hp), klavecimbel (k1), kostuums (kos), luit (It). orgel (org), percussie
(per), pop (poppenspel) presentatie (pres), psal (psalterium), rebec (rb), regie (reg), rek (rekwisieten), renaissanceviool (wij, sackbut (sb), schalmei (sch), sopraan (s), tamboerijn (tam), tenor (t), theorbe (th). trombone
(Ir), trommel (trm), vedel (v1), vihuela (vih), verteller (ver), viola da gamba (vdg), violone (vne), zang (z)

Aagaard. Tina (s)
Accademia Strumentale Italtana
Accordone
Accurso, Fabio (it)
Achten, Nicolas (z)
Achtman, Jane (v1)
A Cumpagnia
Agos, Angelo (2)
Alqhai, Fahmi (tenorgamba)
Armishaw, Laureen (z)
Baeté, Thomas (v1)
Baker, Matthew (z)
Banasik, Daniel (vdg)
Barbolosi, Laurent (2)
Barrett, Michael (2)
Beasley, Marco (t)
Benfenati, Elisabetta (git)
Bernage, Axelle (z)
Bertin, Pascal (a)
Bertotti, Lavinia (s)
Bertuzzi, Elena (s)
Bill, Viva Biancaluna (2 & vdg)
Boeke, Kees (al, bil Sr vij

Boon. Jan (video & audio)
Borgioni, Mauro (t)

Bossens, Hilde (kos & rek)
Bouw, Arwen (vla)
Bovi, Patrizia (2 & hp)

Branca. Giorgio (acteur)
Broegg, Adolfo (lt & vih)
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Busnel, Marc (b)
Caffagni, Claudia (2 & It)
Caffagni, Livia (2, vl & bfl)
Cantica Symphonia
Carmignani, Alessandro (ct)
Casabianca, Gigi (z)
Casalonga, Jérórne (2)
Casalonga, Nicole (z)

datum

P.

27/08
22/08
24/08
24/08
29/08
27/08
27/08
28/08
23/08
29/08
27/08
29/08
29/08
27/08
26/08
29/08
24/08
29/08
22/08
26/08
26/08
27/08
22/08
22/08
22/08
27/08
29/08
29/08
21/08
25/08
28/08
29/08
28/08
21/08
24/08
25/08
28/08
21/08
21/08
24/08
25/08
28/08
26/08
29/08
29/08
22/08
27/08
27/08
27/08
27/08

259
127
189
189
341
249
267
297
173
341
259
341
341
267
235
241
189
341
107
235
235
259
127
107
155
249
309
311
69
221
285
311
277
69
187
221
285
69
69
187
221
285
235
319
319
155
259
267
267
267

Castilla, Isreal (vdg)
Catalunya, David (spinet)
Citarella, Nando (dns, z & per)
Claude, Michele (per)
Cleary, Maria Christina (hp)
Coelati, Riccardo (vne)
Colombo, Isacco (bomb & sch)

Contryn, Paul (pop)
Cova, Giacomo (reg)
Cubadda, Antonello (t)
Dalen, Tormod (vne & al)
Daniels, Véronique (dns & chor)
David, Gebhard (cor & vdg)
De Andreo, Miguel (git)
De Cat. Marnix (2 & bruitage)
Degli Esposti, Goffredo
(fl, doe, sch, trm & bomb)

De Mircovich, Elisabetta (2 & rb)
De Mircovich, Eila (2 8t hp)
Dego, Anna (dns & chor)
Dieltiens. Roel (vel)
Dobbins, Elisabeth (2)
Dobell, Mark (t)
Domingues, Nicolas (2)
Ensemble Braccio
Ensemble Micrologus

Estevan, Pedro (per)
Fabris, Laura (s)
Falchi, Giuseppe (2)
Fantin, Charles Edouard
(th, lt & git)
Feldman, Jill (s)
Ferrarini, Gianluca (t)
Figueras. Montserrat (s)
Fomina, Svetlana (v1)
Frederiksen, Joel (b)
Frlhlich, Bernd Oliver (t)
Furnari, Fabio (t)
Gagliardi, Ferdinand° (dns & chor)
Gagliardi, Pietro (dns & chor)
Gelsi, Daniele (kos)

datum

P.

29/08
27/08
21/08
29/08
27/08
22/08
21/08
25/08
28/08
29/08
21/08
28/08
28/08
21/08
24/08
29/08
29/08
29/08

341
259
69
341
249
127
69
221
285
311
69
297
277
69
187
341
311
311

21/08
24/08
25/08
28/08
29/08
29/08
29/08
29/08
29/08
25/08
29/08
28/08
21/08
24/08
25/08
28/08
23/08
22/08
28/08

69
187
221
285
319
319
341
311
341
207
341
277
69
187
221
285
173
155
297

29/08
27/08
27/08
23/08
22/08
26/08
26/08
22/08
29/08
29/08
21/08

341
249
259
173
155
235
235
155
341
341
69

datum
Germini, Luigi (tij
Daniele (z)
Gibbs, Charles (h)
Gosfield, Avery (bfl, fl & trm)
Graziolino, Marta (hp)
Greig, Donald (bar)
Guironnet, Céccé (z)
Guthrie, Thomas (b)
Hamilton, Kate (a)
Hamilton, Susan (s)
Harn, Haru (z)
Harre-Jones, Robert (a)
Hespèrion XXI
Huelgas Ensemble
Idda, Giuseppe (z)
Kitamika, Haru (org)
Kitaya, Haru (org & kl)
Kornfeld, Pablo (org & spinet)
LaReverdie
LArpeggiata
Lislevand, Rolf (It & vih)
Lusson, Matthieu (vne)
Lutzenberger, Sabine (s)
MacLeod, Stephan (z)
Mala Punica
Maletto, Giuseppe (al & t)
Marcaud, Olivier (z)
Marincola, Federico (git & lt)
Martinez, Juan Sancho (t)
Marzorati, Arnaud (z)
Mas, Carles (dns, fl & trm)
Mayo-Felip, Beatrice (z)
Memelsdorff, Pedro (al & bfl)
Meyn, Norbert (t)
Miracle, Gabriele
(psal, per, tam & trm)
Moreno, Eva (dus & palmas)
Moretti, Gloria (z)
Morini, Guido (org & al)
Morini, Mauro (tr)
Motzo. Giuseppe (b)
Mtiller-Mohn Matthias (vdg)
Myron, Richard (vne)
Navarro. José Manuel (v1)
Noskaiová, Petra (s)
O'Dette, Paul (h)
Ottolini, Carlo (acteur)
Palviainen, Eero (th & git)
Paoli, Silvia (actrice)
Pavan. Franco (lij
Pelagatti, Dani (bomb)
Perez, Guillermo (org)
Pesetto, Claudia (vdg)
Pfeifer, Ulrich (z & dl)
Philips, Tom (t)
Pierlot, Philippe (vdg)
Pluhar. Christina (al, hp & th)

25/08
28/08
28/08
22/08
22/08
22/08
21/08
25/08
27/08
22/08
22/08
22/08
22/08
22/08
22/08
29/08
25/08
23/08
26/08
28/08
28/08
29/08
27/08
29/08
29/08
23/08
26/08
27/08
29/08
27/08
22/08
21/08
28/08
27/08
29/08
21/08
29/08
27/08
22/08
22/08

13221
285
297
119
141
107
69
207
267
119
141
119
141
119
141
341
207
173
235
297
277
341
259
319
341
173
235
259
341
259
155
69
285
259
341
69
341
259
119
141

21/08
28/08
29/08
22/08
24/08
21/08
28/08
26/08
29/08
27/08
26/08
23/08
21/08
29/08
21/08
24/08
21/08
25/08
27/08
22/08
21/08
25/08
26/08
23/08
29/08

69
285
311
107
189
69
297
235
341
259
235
167
69
341
69
189
69
221
259
127
69
221
235
173
341

datum
22/08
22/08
Pomykalo, Igor (lira da braccio & vla) 21/08
28/08
26/08
Pooley, George (t)
22/08
Pornon, Beatrice (1t)
22/08
Rasi, Albert° (al, vdg)
Renou, Poline (s)
26/08
29/08
Rial. Nuria (z)
24/08
Rocco, Stefano (k)
21/08
Russo, Gabriele (rb, vl & vla)
24/08
25/08
Savall. Jordi (al & vdg)
23/08
Sbibu (per)
22/08
Scavazza, Marco (bar)
22/08
Schiemann, Juliet (s)
22/08
Schmidt, Maurizio (reg)
21/08
29/08
Scholz, Susanne (vn)
Sciamanna, Enrico (teksten)
21/08
29/08
Seitz. Elisabeth (psal)
Sherwin, Doron David (z, cor & per) 29/08
25/08
Smith, Angus (t)
21/08
Sorini, Simone (ct)
25/08
28/08
Sos Cantores di Cuglieri
28/08
Staropoli, Gianni (techniek)
21/08
Stryckers, Piet (vdg)
26/08
Talbott, Jonathan (vn & al)
28/08
Tetraktys
27/08
The Ladies of Lucidarium
22/08
The Orlando Consort
25/08
Thomas, Elin (s)
22/08
22/08
26/08
Todd, Nick (t)
Tomasini, Joélle (b)
27/08
22/08
Trinity Baroque
22/08
29/08
Turrisi, Francesco (org & kl)
Van der Heyden, Margreet (vn)
28/08
Van Dyck, Stephan (2)
29/08
Van Elsacker, Jan (z)
29/08
Van I aárhoven, Paulina (lirone & vdg) 26/08
29/08
Van Laethem, An (ril)
26/08
Van Laethem, Els (z)
26/08
29/08
Van Mechelen, Simen (sb)
26/08
Van Nevel, Paul (dir)
22/08
Van Opstal, Nicole (pres)
Van Ransbeeck, Karel (pop)
29/08
29/08
Vereertbrugghen, Liesbet (reg)
Verschuren, Wouter (dul)
29/08
Vieslet, Celine (z)
29/08
Visse, Dominique (z)
29/08
Waldeck, Reinhild (barokharp)
29/08
Wijnen, Ilse (poppenspel, figuren,
manipulatie & coach)
29/08
22/08
Wilkinson, Clare (a)
22/08
Yacus, David (tr)
22/08
Zanichelli, Barbara (s)
27/08
29/08
Zenatti, Matteo (ver)
29/08
Zomer, Johannette (z)
Podger, Julian (al & t)

13119
141
69
285
235
127
127
235
341
189
69
187
221
173
127
155
141
69
341
69
341
319
207
69
221
285
297
69
235
277
249
107
207
119
141
235
267
119
141
341
277
341
341
235
341
235
235
341
235
107
311
311
341
341
341
341
311
119
141
155
259
319
341
p. 387

Drukkerij Vaes omdat uw drukwerk onze zorg is.

Drukkerij Vaes
Europalaan 9
3900 Overpelt
011/64 37 79
info@drukkerij-vaes.be

E,r

OOR

N

~IP

VOORUITZICHT
VOORUITZICHT

VOORUITZICHT

E

9:

VOORUITZICHT
VOORUITZICHT
VOORUITZICHT

•

VOORUITZICHT
VOORUITZICHT

•

VOORUITZICHT
VOORUITZICHT

WWW. VOORUITZICHT. BE
WENST U EEN AANGENAME CONCERTAVOND TOE

VOORUITZICHT

