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ABID AL BAHRI kwam op jeugdige
leeftijd met zijn ouders naar Brussel
waar hij zich vormde aan de
Académie Royale des Beaux-Arts.
Als ud-speler is hij autodidact. Met
zijn eerste groep Ahl-el-Hijra was hij
geregeld te horen op de Belgische
podia, maar hij werd bekend via de
groep Weshm waarmee hij talrijke
projecten tot stand bracht, zowel
puur Arabische als interculturele.

PHILIPPE MALFEYT is autodidact
op de luit. Hij vervolmaakte zich bij
onder meer Hopkinson Smith en
Konrad Junghänel en behaalde als
luitspeler het ‘Performance’ diploma
aan het Londense Royal College of
Music. Hij doceert nu aan het Koninklijk Conservatorium van Gent en aan
het Lemmensinstituut te Leuven. Als
uitvoerende musicus vinden we hem
terug als continuospeler in barokopera’s of muziekensembles oude
muziek (Il Fondamento, Ricercar
Consort, Corbetta, Les Enemis
Confus of het volksere Rans). Hij
is ook de stichter en bezieler van
Romanesque dat zich toelegde op
het opnemen van muziek van Adriaan
Willaert en Johannes Ockeghem.

info & tickets

XIA HUA leerde p’i-p’a in zijn geboortestad Peking waar hij ook aan
het conservatorium studeerde en lid
werd van de Pipa Research Society.
Hij kwam naar België om zowaar beiaard te studeren aan de Jef Denynschool in Mechelen waar hij in 1995
zijn diploma behaalde.

Philippe Malfeyt, luit
Xia Hua, p’i-p’a
Abid Al Bahri, ud
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V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

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

Sopraanluit, voor- en achterkant, Italië, 16e eeuw. Bron: Alexander Buchner, Handboek van de muziekinstrumenten, Zutphen, 1985

in de kijker wo 09.05 / 20.00 / Concertzaal scène op scène
Rosa Dominguez / Mike Fentross / La Romanina
Vittoria Archilei, alias La Romanina, was sopraan, luitiste en danseres in Rome, later in Firenze. Zij werd vereerd door de grote
componisten van haar tijd, onder wie Caccini en d’India. Mezzosopraan Rosa Dominguez en luitist Mike Fentross brengen
liederen van beide componisten en van Archilei’s stadsgenoten Frescobaldi, Quagliati en Kapsberger.

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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Luthomania / Slotconcert Cinema Novo
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Luthomania / Slotconcert Cinema Novo
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NOVO

Philippe Malfeyt, luit, theorbe
Abid El Bahri, ud, sentir
Xia Hua, p’i-p’a
Sigrid Vandenbogaerde, cello
Olivier Poumay, harmonica
Frédéric Malempré, percussie

Philippe Malfeyt,

Transsiberia
Arida
Abid El Bahri,

Meeting
Philippe Malfeyt,

Lila
Bach to L.A.
Flips Eclips
Epitaphe
Tramontana
Guadalquivir
Abid El Bahri,

Andaloussiat
Abid El Bahri (arr. P. Malfeyt),

Peace piece
Philippe Malfeyt,

Selimivar

glossarium

Luthomania
Het Verre Oosten, de Maghreb en
Europa: drie culturen weten elkaar
te vinden in de luit, een van de
oudste en meest tot de verbeelding
sprekende instrumenten. De p’i-p’a,
de ud en de Westerse luit gaan een
confrontatie aan binnen Luthomania
waar alles versmelt tot een fascinerend multicultureel geheel. Pentatoniek, modale eenstemmigheid en
harmonie worden verenigd in een
stralende fusie van speelplezier: eenheid in verscheidenheid.
De virtuositeit en de eigenheid van
elke speler komen afwisselend tot
hun recht, gesteund en gedragen
door de synergetische kracht van drie
culturen. De musici brengen om
beurt melodieën of motieven aan die
door de anderen improvisatorisch
worden becommentarieerd. Muzikale invloeden van middeleeuwen tot
barok, over raga en gnawa naar blues
en jazz zijn merkbaar. Zowel de innige, meditatieve sfeerimpressies als
de uitbundig virtuoze uitbarstingen
vallen op.
De p’i-p’a ontstond waarschijnlijk in
Centraal Azië en werd in China geïntroduceerd tijdens de Wei-dynastie
(4e-6e eeuw). De naam refereert aan
de speelwijze: ‘p’i’ betekent met de
vingers voorwaarts spelen en ‘p’a’
achterwaarts. Zowel de speeltechniek
als het instrument zelf zijn sinds
de Wei-dynastie geëvolueerd. De
hedendaagse p’i-p’a wordt met de
nagels van de rechterhand betokkeld en heeft vier nylon of metalen
snaren die, vergeleken met de zijden
snaren die vroeger in gebruik waren,
een groter klankvolume toelaten. De
peervormige klankkast wordt van

teakhout gemaakt en is zwaarder dan
bij de meeste andere instrumenten
van de luitfamilie. De stemsleutels
zijn in hoorn of hout, bij oudere
instrumenten ook in ivoor. De korte
knikhals heeft zes diep ingesneden
frets die toelaten micro-intervallen
en glissandi te spelen. Op het klankblad zijn nog 19 tot 26 bijkomende
frets in bamboe vastgelijmd.
De Arabische luit heeft vele gedaanten: er is de Turkse saz en de
Marokkaanse sentir (of guembri),
een langhalsluit met een bezwerende
basklank die door de Marokkaanse
gnawa gebruikt wordt. De ud – wat
letterlijk hout betekent – werd al
bespeeld in Irak in de 7e eeuw. Mogelijk gaven de Arabieren deze naam
aan de luit met houten (in plaats van
perkamenten) klankblad zoals zij
dat uit Perzië kenden. In de 9e eeuw
bracht de befaamde Zyriab de ud
mee vanuit Bagdad naar Spanje waar
hij het instrument verfijnde en er een
vijfde koor (dubbele snaar) aan toevoegde. Een aantal spelers vandaag
opteren voor een zeskorig instrument. De ud, ‘koningin der instrumenten’, is te horen in het populaire
Arabische repertoire, maar ook in
Arabo-Andalousische orkesten en is
bovendien een belangrijk solo-instrument in klassieke Arabische maqammuziek. Het lijkt evident dat er op
deze luit geen frets op de hals staan,
wat toelaat de subtiele verhoogde en
verlaagde halve tonen van de Arabische modi weer te geven. Toch waren
er tot in de 15e eeuw een groot
aantal Arabische luiten waar wel frets
op stonden en waarschijnlijk werden
beide systemen gedurende een aantal

eeuwen naast elkaar gebruikt.
Zoals de Perzische luit het voorbeeld
vormde voor de ud, werd deze op
haar beurt het voorbeeld voor de
westerse luit. In de vroege middeleeuwen werd die in navolging van de
ud ook met een plectrum bespeeld
voor in hoofdzakelijk eenstemmige
muziek. Op het einde van de 15e
eeuw voelden luitspelers de behoefte
om ook polyfone chansons of motetten op hun instrument te spelen.
Om dat mogelijk te maken is men
overgegaan van plectrum naar het
spelen met de vingertoppen. Het was
ook om de harmonische mogelijkheden uit te breiden dat er tijdens de
renaissance en barok meer bassnaren
werden toegevoegd. Zo evolueerde
de oorspronkelijk vijfkorige luit naar
6, 7 tot 10 koren en daarna tot 13
en 14 op zogenaamde getheorbeerde
luiten met een tweede hals voor de
langere bassnaren (theorbe, chitarrone, aartsluit) en soms tot drie uitgesneden rozetten in het bovenblad.
Bovendien experimenteerde men ook
met verschillende stemmingen.
Zoals de Chinezen een tabulatuurschrift bedachten voor p’i-p’a-spelers
ontwierp men in Europa in de loop
van de 15e eeuw ook tabulatuurnotaties die de grepen voor de linkerhand
visueel weergeven. In 1507 werd de
eerste gedrukte luittabulatuur uitgegeven in Venetië. Van de 15e tot de
18e eeuw was de luit in West-Europa
een bijzonder belangrijk instrument,
maar naar 1800 toe geraakte zij
stilaan in de vergetelheid tot zij in
de tweede helft van de 20e eeuw
herontdekt werd en een renaissance
mocht beleven.

p’i-p’a 		Chinese

versie van de luit, slank maar stevig gebouwd instrument,
met vier metaalsnaren

ud		Arabische

voorvader van alle luiten. al’ud betekent “hout”.
De ud heeft 5 à 6 koren (dubbelsnaren) en wordt met plectrum
bespeeld.

sentir		(of

guembri) driesnarige luit uit het zuiden van Marokko, speelt vaak
bezwerend en ostinaat in gnawamuziek

renaissaneceluit

Westerse versie van de ud met 6 à 10 koren, polyfoon instrument dat
met de vingertoppen bespeeld wordt.		

theorbe		Grote

luit ontstaan rond 1600. Heeft lange bassnaren, is 14-snarig en
wordt vooral gebruikt om te begeleiden (basso continuo).

