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Philippe Herreweghe, dirigent, Ingela Bohlin, sopraan
Ingeborg Danz, alt, Steve Davislim, tenor
Alfred Reiter, bas

Het RIAS KAMMERCHOR heeft een
rijke geschiedenis van bijna zestig
jaar. Het brede repertoire en de
samenwerking met heel wat prestigieuze orkesten verleenden dit koor
een uitstekende reputatie. De associatie met heel wat uitvoerders uit de
wereld van de historische uitvoeringspraxis staat naast een opmerkelijke reeks wereldpremières van nieuw
werk van onder meer Penderecki,
Kagel en Tan Dun.
PHILIPPE HERREWEGHE proﬁleerde zich met het Collegium Vocale
Gent, La Chapelle Royale en later
het Ensemble Vocale Européen als
specialist van renaissance- en barokmuziek. Sinds 1991 legt hij zich met
het Orchestre des Champs-Elysées
toe op het klassieke en romantische
repertoire. Sinds 1998 is hij muziekdirecteur van deFilharmonie waarbij hij
zich focust op een verfrissende lezing
van het (pre)romantische repertoire.
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De Duitse alt INGEBORG DANZ legt
zich in eerste instantie toe op het
concertrepertoire (oratoria en liederen), waarbij ze vaak samenwerkt met
de Bachakademie Stuttgart onder
leiding van Helmuth Rilling en het
Collegium Vocale Gent van Philippe
Herreweghe. Het repertoire van Ingeborg Danz strekt zich uit van Bach
tot laatromantische muziek zoals de
symfonieën van Mahler en de sacrale
werken van Bruckner.
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De Duitse bas ALFRED REITER
maakte in het begin van zijn carrière
vooral furore in de rol van Titurel in
Parsifal. Hij vertolkte het personage
op het Bayreuth Festival en in Covent
Garden onder Sinopoli, Eschenbach,
Thielemann en Sir Simon Rattle. Zijn
concertrepertoire omvat onder meer
de Missa Solemnis van Beethoven en
het Requiem van Mozart. De Mis van
Bruckner neemt hij dit jaar op met
het Orchestre des Champs-Elysées
en Philippe Herreweghe.

IN&UIT - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

Milaan onder leiding van Daniel Harding, en binnenkort staat hij ook in
de Metropolitan Opera in New York
op de planken. Daarnaast zingt hij
erg regelmatig concertrepertoire en
nam hij een groot deel daarvan op
voor labels als EMI, Harmonia Mundi
en DGG.

info & tickets

De Zweedse sopraan INGELA
BOHLIN vond na haar studies in
Stockholm snel de weg naar de grote
podia. Bekend bij ons is de productie Wolf van Alain Platel, waarmee
Bohlin extensief toerde. Recent
werkte Ingela Bohlin samen met
dirigenten als Christophe Rousset,
William Christie, Paul McCreesh en
Marc Minkowski. In De Munt en op
het Festival d’Aix-en-Provence zong
ze de wereldpremière van Hanjo, een
opera van Toshio Hosokawa onder
leiding van Kazushi Ono.

subsidiënten

mediasponsors

De Australische tenor STEVE
DAVISLIM begon zijn carrière aan de
opera van Zürich. Met een gevarieerd
repertoire rijst zijn ster in de operawereld. In 2005 zong hij Idomeneo
voor de opening van de Scala van

Heinrich Lips, Goethe 1791, uit: Wilhelm Bode, Goethes Lebenskunst, Berlijn 1913
coverfoto: Jean-Philippe Baltel / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

L’ORCHESTRE DES CHAMPSELYSÉES legt zich toe op het klassieke en romantische repertoire,
gebracht op authentieke instrumenten. Na hun residentie in het Théâtre
des Champs-Elysées in Parijs en
het Paleis voor Schone Kunsten in
Brussel, was het orkest te gast in alle
grote Europese concertzalen, zoals
Musikverein Wien, Concertgebouw
Amsterdam, Barbican Centre (Londen) en de Filharmonie in München
en in Berlijn.

zondag 4 maart 2007
CONCERTZAAL - 17.00
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Orchestre des Champs-Elysées
RIAS Kammerchor

Tentoonstelling in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart

structurele
sponsors

IN DE KIJKER VR 06.04 / 20.00 / CONCERTZAAL / COLLEGIUM VOCALE GENT / PHILIPPE HERREWEGHE
De eerste uitvoering van de Johannespassie van Bach gebeurde tijdens de vesperdienst van Goede Vrijdag in de St.-Nikolaaskerk in 1724. Pas een eeuw nadat Mendelssohn Bachs Mattheuspassie in 1829 ‘herontdekte’, zou ook de Johannespassie een
rechtmatige plaats krijgen toegewezen in het passierepertoire.

Het CONCERTGEBOUWCAFE staat voor originele hapjes en gerechten, een sprankelende omgeving, vriendelijk
personeel en een uitgebreid aanbod van cd’s om in te grasduinen, te beluisteren én aan te schaffen. Je kan deze hippe,
rookvrije ontmoetingsplaats vinden op het gelijkvloers van het Concertgebouw.
Open vanaf 11 uur, gesloten op zondag en maandag behalve bij voorstellingen.
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Orchestre des Champs-Elysées /
RIAS Kammerchor / Philippe Herreweghe
ORKESTRAAL
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OPENBAAR
DOMEIN

Orchestre des Champs-Elysées
RIAS Kammerchor
Philippe Herreweghe, dirigent
Ingela Bohlin, sopraan
Ingeborg Danz, alt
Steve Davislim, tenor
Alfred Reiter, bas

Johannes Brahms (1833-1897),

Alt-Rhapsodie opus 53 (1869)
Tekst: Johann Wolfgang von Goethe
(uit: Harzreise im Winter)
Schicksalslied opus 54 (1868-1871)
Tekst: Friedrich Hölderlin
(uit: Hyperions Schicksalslied)
--- Pauze --Anton Bruckner (1824-1896),

Mis nr. 3 in f opus 28 (1867-1868)
- Kyrie: Moderato
- Gloria: Allegro – Andante, mehr Adagio
(sehr langsam) – Tempo 1 – Ziemlich
langsam
- Credo: Allegro – Moderato misterioso –
Langsam – Largo – Allegro – Tempo 1 –
Moderato – Allegro – Etwas langsamer
als anfangs – Allegro
- Sanctus: Moderato – Allegro
- Benedictus: Allegro moderato – Allegro
- Agnus Dei: Andante - Moderato
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Brahms en Bruckner waren tijd-,
land- en zelfs plaatsgenoten, maar
leefden in diametraal tegenover
elkaar staande werelden. Brahms
bevond zich in het kamp van de klassieke romantiek, een richting die stevig vasthield aan de klassieke vormen
zoals deze door Beethoven waren
geperfectioneerd. De aanhangers
van de zogenaamde hoogromantiek
vonden zijn muziek niet vernieuwend genoeg. Tot de hoogromantiek
behoorden onder meer Liszt, Wagner
en Bruckner. Brahms en Bruckner
woonden beiden in Wenen, maar
hadden voor het overige nauwelijks
iets gemeen.
Brahms, Schicksalslied
Het lot was een onderwerp dat
Brahms intrigeerde. In 1868 las hij
bij een vriend het gedicht Hyperions
Schicksalslied van Friedrich Hölderlin. Nog diezelfde dag begon hij al
te componeren. Hölderlins gedicht
bestaat uit drie verzen, waarvan de
eerste twee het gelukzalige leven van
de goden beschrijven en het laatste
de onzekerheid van het menselijke
bestaan. Brahms’ orkestrale inleiding
van Schicksalslied laat niets aan de
verbeelding over: de hemel wordt in
klanken geschilderd met gedempte
strijkers en zilveren ﬂuiten.
Etherisch, azuurblauw, doorzichtig
en zacht getint klinkt de godenwereld, met daaronder de zachtjes kloppende pauken die in Brahms’ muziek
vaak het lot symboliseren (zoals in
Begräbnisgesang en Ein deutsches
Requiem). De alten zingen de eerste
regels, waarin de kalme tred hoorbaar is waarmee de goden ‘daarboven
in het licht op zachte bodem wandelen’. Geleidelijk ontwikkelt de

muziek zich tot een goddelijke
lofzang. Met de inzet van het derde
vers, ‘Doch uns ist gegeben’, ploffen
muziek en luisteraar onvoorbereid
terug op aarde. Om het contrast
tussen het hemelse en aardse leven
te versterken heeft Brahms het lijden
van de mens onder de wispelturigheid van het lot uitgebeeld als de Hel
van Dante. Vioolﬁguren jagen elkaar
na op leven en dood, en het koor
schreeuwt het uit met schrille dissonanten bij de woorden ‘Blindlings’
en ‘Jahrlang’. De laatste woorden,
‘ins Ungewisse hinab’ (afdalend naar
het ongewisse), klinken als het angstige geﬂuister van een stervende.
Hij vermeed een slot in mineur
en componeerde een orkestraal
naspel dat verwijst naar de hemelse
inleiding. Zo krijgen in Schicksalslied
hoop en troost toch nog het laatste
woord.
Brahms, Alt-Rhapsodie
Vlak na Schicksalslied begon Brahms
aan een ander, soortgelijk werk met
hetzelfde thema. Hij was verliefd
op Julie Schumann, de dochter van
Clara en Robert, maar durfde die
liefde niet te uiten. In plaats daarvan
schreef hij in de zomer van 1869 de
Liebeslieder voor vocaal kwartet en
pianoduo. Toen Julie zich verloofde
met een Italiaanse graaf, kon Brahms
maar op één manier zijn teleurstelling verwerken: in zijn muziek. Op
22 september 1869 (de trouwdag
van Julie) liet hij het nieuw gecomponeerde stuk aan Clara zien. In
haar dagboek noteerde ze: ‘Johannes
bracht me een prachtig werk voor
alt, mannenkoor en orkest op de
tekst van Goethes Harzreise. Hij
noemde het ’zijn bruidslied’. Ik kan

orkest

me niet herinneren eerder zo geraakt
te zijn door een uiting van diep
verdriet in woorden en muziek. Dit
stuk komt op mij over als niets meer
of minder dan de uitdrukking van
zijn eigen hartenpijn.’
Het gedicht bezingt het lot dat de
ene mens geluk brengt en de andere
tegenslag. In eerste instantie betitelde
Brahms zijn Alt-Rhapsodie veelzeggend als een ‘Epilog zu meinen
Liebeslieder’. Het werk is min of
meer opgezet als een barokcantate
met een instrumentale inleiding,
een recitatief, een aria en een
slotkoor. Het eerste deel beschrijft
een jongeman die wanhopig en vol
innerlijke twijfels door een winters
en verlaten gebergte zwerft. De
muziek beeldt dat uit door rond de
grondtoon do klein te ‘dwalen’. In
het tweede deel beklaagt de altsolist
het lot van het hoofdpersonage. De
dramatiek is hier zo sterk dat de
muziek opera-achtige trekken krijgt.
Het laatste koorgedeelte klinkt als
een troostend gebed, waarboven de
altsoliste haar ontroerende smeeklied
zingt. De woorden ‘erquicke sein
Herz’ (verkwik zijn hart) worden, als
was het een amen aan het eind van
een religieuze compositie, driemaal
herhaald.
Bruckner, Derde Mis
In 1867 ging Bruckners Tweede Mis
in première in de keizerlijke hofkapel
in Wenen onder leiding van Johann
Ritter von Herbeck. Het succes van
dit werk moedigde Bruckner aan
nog een mis te schrijven, maar nu
een die grootser en omvangrijker was
dan al zijn andere koorstukken tot
nu toe. Met een smekend, donker
Kyrie, een juichend Gloria, een

triomfantelijk Credo en een feestelijk
Sanctus illustreert Bruckner met
zekere pen en vindingrijke harmonieën de verschillende gemoedstoestanden van de gelovige. Het soms
wagneriaans aandoende Benedictus
met zijn eindeloze hemelse lijnen
wordt afgerond met een ultrakort en
spetterend Hosanna, waarna het majestueuze Agnus Dei het indrukwekkende slot vormt van een werk dat
best de Missa solemnis van Bruckner
mag genoemd worden. Het duurde
wel even voordat zijn tijdgenoten
dat in de gaten hadden. Diezelfde
Herbeck die zo enthousiast was over
de Tweede Mis van Bruckner wees
deze compositie af. Hij vond dat
Bruckner te ver was gegaan met dit
gedurfde stuk. Ook de musici waren
in opstand gekomen: ze vonden het
werk onspeelbaar en onzingbaar.
Bruckner gaf echter niet op. In
1872, drie jaar na de weigering van
Herbeck, bracht hij op eigen kosten
solisten, een koor en een orkest bij
elkaar en dirigeerde hij de première
van zijn Mis in f in de Augustinerkirche in Wenen. Dat hielp. Herbeck
zag in dat hij een grote fout had gemaakt door dit stuk af te keuren en
zelfs Bruckners tegenstanders, onder
wie Brahms en de gevreesde criticus
Hanslick, uitten hun bijval. Hanslick
stelde zelfs voor de mis uit te voeren
tijdens een openbaar concert. Nadat
Bruckner, zoals gewoonlijk, het stuk
een paar keer had herzien, gebeurde
dat inderdaad, zij het eenentwintig
jaar later.
Agnes van der Horst

eerste viool

Marieke Blankestijn
Roberto Anedda
Ilaria Cusano
Assim Delibegovic
Virginie Descharmes
Philippe Jegoux
Matilda Kaul
Martin Reimann
Henriette Scheytt
Kio Seiler
Nicole Tamestit
Sebastiaan Van Vucht
tweede viool

Bénédicte Trotereau
Adrian Chamorro
Pascal Hotellier
Thérèse Kipfer
Clara Lecarme
Corrado Lepore
Baptiste Lopez
Corrado Masoni
Andreas Preuss
Enrico Tedde
Marie Viaud

koor

Andrea Pettinau
Gesine Queyras
Harm-Jan Schwitters
contrabas

Axel Bouchaux
Joseph Carver
Damien Guﬀroy
Michel Maldonado
Miriam Shalinsky
Massimo Tore
ﬂuit

Mathias Von Brenndorﬀ
Amélie Michel

Marcel Ponseele
Taka Kitazato
klarinet

Jane Booth
Nicola Boud
fagot

Jean-Louis Fiat
hoorn

Jean-Philippe Vasseur
Maïlyss Cain
Brigitte Clement
Delphine Grimbert
Dorothée Leclair
Luigi Moccia
Catherine Puig
Silvia Simionescu
Benoit Weeger

Luc Bergé
Rafaël Vosseler

Ageet Zweistra
Michel Boulanger
Arnold Bretagne
Vincent Malgrange
Hilary Metzger

bas

Sabine Born-Warmuth
Claudia Buhrmann
Madalena de Faria
Kristin Foss
Stephanie Hanf
Claudia Immer
Christina Kaiser
Anette Lösch
Sabine Nürmberger-Gembaczka
Heike Peetz
Stephanie Petitlaurent
Jutta Pothoﬀ
Judith Schmidt
Hannelore Starke
Inés Villanueva

Peter Arestov
Janusz Gregorowicz
Clemens Heidrich
Ingolf Horenburg
Friedemann Klos
Matthias Lutze
Werner Matusch
Paul Mayr
Rudolf Preckwinkel
Andrew Redmond
Johannes Schendel
Klaus Thiem
Jonathan E.D.Paz Zaens
koorleiding

Olof Boman

hobo

altviool

cello

sopraan

alt

Andrea Eﬀmert
Karola Hausburg
Waltraud Heinrich
Ulrike Hiller
Regina Jakobi
Bärbel Kaiser
Christiane Lülf
Marion Steingötter
Claudia Türpe
Truike Van der Poel
Marie-Luise Wilke
tenor

trompet

Alain De Rudder
Leif Bengtsson
trombone

Harry Ries
Charles Toet
Wim Becu
pauken

Marie-Ange Petit

Volker Arndt
Reinhold Beiten
Joachim Buhrmann
Thilo Busch
Friedemann Büttner
Wolfgang Ebling
Friedemann Körner
Holger Marks
Julian Metzger
Christian Mücke
Kai Roterberg
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