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Marcel Ponseele, hobo en muzikale leiding
Jan De Winne, traverso en muzikale leiding
Camille Poul, sopraan

Bach en Kaffee Zimmermann

Johan Huys

MARCEL PONSEELE werd in 1981
laureaat van Musica Antiqua. Sindsdien speelde Marcel Ponseele in tal
van barokorkesten mee, o.a. La Petite
Bande, The Amsterdam Baroque
Orchestra, La Chapelle Royale ... Hij
ligt bovendien samen met dirigent
Philippe Herreweghe mee aan de
basis van L’Orchestre des ChampsElysées en leidt zelf de Harmonie des
Champs-Elysées. Met Jan De Winne
en Shalev Ad-El richtte hij in 1988 il
Gardellino op, waarvan hij artistiek
leider is. Marcel Ponseele geniet
een stevige internationale reputatie

CAMILLE POUL begon al op zeer
jonge leeftijd te zingen, onder meer
in producties aan de Opera van
Rouen. Ze vervolmaakte zich in de
oude muziek aan het Conservatorium van Parijs, waar ze momenteel
nog lyrische zang studeert. Ze zong
als solist samen met ensembles als
Le Poème Harmonique, La Fenice,
l’Ensemble Pierre Robert en is regelmatig te horen bij il Gardellino.

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

- 070 22 33 02

19.15 - Inleiding door Ignace Bossuyt

www.concertgebouw.be

JAN DE WINNE werd laureaat van de
wedstrijd ‘Musica Antiqua’ in 1987.
Vanaf 1990 tot 2005 was hij verbonden aan verschillende internationale
muziekensembles (Orchestre des
Champs Elysées, Collegium Vocale
Gent, Wiener Akademie … ). Gedreven door zijn interesse voor oude
instrumenten bouwt hij zelf kopieën
van 18de en 19de eeuwse traverso’s.
Jan De Winne is leraar traverso en
historische uitvoeringspraktijk aan
het conservatorium te Parijs en leraar
historische kamermuziek aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel.

in&uit - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

als barokspecialist. Hij legt zich met
plezier toe op kamermuziek. Samen
met zijn broer Francis bouwt Marcel
Ponseele zelf heel nauwgezet oude
instrumenten na. Hij is als docent
hobo verbonden aan het Conservatorium te Paris.
info & tickets

‘Deze Collegia Musica dienden een tweeledig doel. Zij hielden de musici onder de
studenten in training en zij hielpen hen
erkenning te verwerven en zo mogelijk een
positie. Bezoekers van buiten verdrongen
zich in het bijzonder tijdens de jaarmarkt
te Leipzig voor de twee koffiehuizen om te
horen hoe de jonge muzikanten hun virtuositeit ten toon spreidden en op deze wijze
werden waardevolle contacten gelegd …
Zimmermann moet hem (Bach) een aanzienlijk honorarium betaald hebben, dat
de pientere zakenman ruimschoots wist
te dekken door de toevloed van gasten die
grote hoeveelheden koffie, gebak of bier
verteerden onder het genoegen van zulk
een artistiek festijn … De Brandenburgse
concerten, veel andere kamermuziekwerken en nieuwe composities voor toetsinstrumenten klonken bij Zimmermann,
evenals composities van andere meesters.
En als Bach in een goede stemming was,
kon men hem wel ertoe brengen aan het
klavier te improviseren tot vreugde van de
verzamelde gasten.’ Tot zover Geiringer.
Vandaag geen improvisatie maar Bachs
muziek tot vreugde van de vele bezoekers
van het Concertgebouw.

coverfoto: Clem Willems / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

In Leipzig was J.S. Bach niet enkel aangesteld als Cantor (= leraar) aan de Thomasschule, maar ook als Director musices
van de stad. De Leipzigse gemeenteraad,
waarmee Bach voortdurend in conflict lag,
vond zijn plichten als Cantor het belangrijkst. Bach zelf echter was vooral geïnteresseerd in de functie van Director musices. Wanneer Johann Mathias Gesner, een
goede vriend van Bach uit zijn Weimarse
periode, tot rector van de Thomasschule
wordt benoemd, zal Bachs situatie aanzienlijk verbeteren. Bach wordt vrijgesteld
van onderwijsverplichtingen – behalve
voor muziek – en zou voortaan ook een
aandeel van alle losse inkomsten –
cumuls zouden we vandaag zeggen – verwerven. Eén van die ‘cumuls’ was het leiden – vanaf 1729 – van het in 1702 door
G. Ph. Telemann opgerichte Collegium
musicum voor wekelijkse concerten in
Zimmermanns koffiehuizen. In de zomer
op woensdag van 16u tot 18u in ‘Zimmermannischen Kaffeegarten vor dem Grimmischen Tore’, en in de winter op vrijdag
van 20u tot 22u in ‘Zimmermannischen
Kaffeehaus in der Katharinenstraße’.
In zijn schitterend werk ‘The Bach
Family’ uit 1954 (Nederlandse vertaling
Sas Bunge, 1956) schrijft Karl Geiringer:

Het barokensemble IL GARDELLINO
werd in 1988 opgericht door hoboïst
Marcel Ponseele en fluitist Jan De
Winne. Het ontleent zijn naam (‘de
Distelvink’) aan een concerto (R90)
voor fluit, hobo, viool, fagot en
basso continuo van Antonio Vivaldi,
‘del Gardellino’. Voor concerten en
cd-opnames treden zij op in diverse
bezettingen.
De muzikanten behoren allen tot de
meest toonaangevende en internationaal gewaardeerde vertolkers van
barokmuziek en specialisten in de
historische uitvoeringspraktijk. Het
ensemble is regelmatig te gast op
de belangrijkste binnen- en buitenlandse festivals in Europa, Japan, de
Verenigde Staten, Latijns-Amerika,
Israël, Rusland …

woensdag 25 april 2007
CONCERTZAAL - 20.00
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Orkestsuite nr. 2 in b BWV 1067
(1717)
- Ouverture
- Rondeau
- Sarabande
- Bourrée 1 & 2
- Polonaise
- Menuet
- Badinerie
Brandenburgs Concerto nr. 1 in F BWV
1046 (1717)
- Allegro
- Adagio
- Allegro
- Menuetto - Trio I - Menuetto - Polacca
- Trio II - Menuetto
--- Pauze --Brandenburgs Concerto nr. 5 in D BWV
1050 (1720-21)
- Allegro
- Affettuoso
- Allegro
Cantate BWV 52 ‘Falsche Welt, dir trau
ich nicht!’ (1726)
- Sinfonia
- Recitativo ‘Falsche Welt, dir trau ich
nicht’
- Aria ‘Immerhin, immerhin’
- Recitativo ‘Gott ist getreu!’
- Aria ‘Ich halt es mit dem lieben Gott’
- Choral ‘In dich hab ich gehoffet, Herr’

CONCERTO – SUITE CANTATE :
BACH EN DE SMELTKROES
DER GENRES
‘Concerts avec plusieurs instruments’ schreef Bach op 24 maart
1721 op het manuscript van de zes
concerti die momenteel algemeen
bekend zijn als de ‘Brandenburgse’.
Deze benaming verwijst naar de
markgraaf van Brandenburg naar
wie Bach deze concerti op diens verzoek stuurde. Zij behoren terecht tot
Bachs populairste composities: zij
zijn zowel zeer toegankelijk, dankzij
de spontane melodische vinding en
de aanstekelijke ritmische ‘drive’,
als ‘geleerd’, wegens de complexe
verstrengeling van de instrumentale
partijen. Bach op zijn best dus, voor
elk wat wils, zonder toegevingen aan
gemakzucht en toch genietbaar voor
elke ‘liefhebber’, terwijl ook de ‘kenner’ aan zijn trekken komt.
Bach componeerde de meeste
instrumentale muziek tussen 1717
en 1723, toen hij verbonden was
aan het calvinistische hof in Köthen.
Daar werd van hem geen liturgische
muziek verwacht, maar hij beschikte
er wel over een instrumentaal ensemble van een vijftiental uitstekende solisten. Hij maakte dan ook
dankbaar van de gelegenheid gebruik om de mogelijkheden van de
‘plusieurs instruments’ optimaal te
benutten. Vandaar dat elk concerto
voor een verschillende bezetting is
gedacht, voor diverse combinaties
van strijkers, blazers en klavecimbel.
Zijn model was Antonio Vivaldi, die
niet alleen talloze concerti voor één
solist, vooral viool, en strijkers heeft
gecomponeerd, maar tevens heel

wat ‘Concerti con molti stromenti’,
de Italiaanse versie van ‘Concerts
pour plusieurs instruments’. In dit
type concerto komt het er op aan
de diverse instrumenten zowel als
solist aan bod te laten komen, maar
tevens van hen te eisen dat ze perfect
functioneren binnen de groep. Als
geen ander is Bach erin geslaagd dit
ideaal waar te maken, al pakt hij het
in elk concerto anders aan.
Het eerste concerto heeft een complexe geschiedenis. De definitieve
versie is voor de kleurrijke bezetting van strijkers, violino piccolo,
twee hoorns, drie hobo’s en fagot.
De structuur is merkwaardig: op
de drie ‘klassieke’ concertodelen
snel (allegro) – langzaam (adagio)
– snel (allegro) volgt een menuet
met drie trio’s. Na elk trio keert
het menuet terug. Het tweede trio
is een polonaise. In een vroegere
versie ontbreekt het derde deel en de
polonaise. Ook de solistische violino
piccolo, een kleinere versie van de
viool, komt er nog niet in voor. Dat
het een van Bachs geliefde werken
was, blijkt uit het feit dat hij er
verschillende delen van integreerde
in cantates, onder meer door toevoeging van een koor of als inleidende
instrumentale ‘sinfonia’, zoals in
de cantate Falsche Welt, dir trau ich
nicht BWV 52. Door de toevoeging
van een menuet met meerdere trio’s
combineert Bach de twee populairste genres van ensemblemuziek uit
die tijd: het concerto en de suite. In
het eerste en het derde deel demonstreert hij op exemplarische wijze
het dialogerende samenspel tussen
drie groepen: 1. strijkers – 2. hobo’s
en fagot – 3. hoorns. De violino piccolo treedt vooral in het derde deel

als solist op. Tegenover de uitbundige hoekdelen staat het middendeel
als een instrumentaal ‘lamento’, een
schrijnende klacht in de vorm van
een gevoelige dialoog tussen hobo
en violino piccolo, sober begeleid
door de strijkers en de twee andere
hobo’s. Expressieve rustpauzen in de
laatste maten drijven de spanning
nog verder op, die dan tot ontlading
komt in de gigue-achtige concertofinale. Uit dit deel blijkt overduidelijk
hoezeer het gevoelsgehalte van de
vocale en de instrumentale muziek
verwant zijn. In de trio’s van het
toegevoegde menuet probeert Bach
de diverse kleuren van de blazers
uit: hobo’s, fagot en hoorns. De
polonaise is gereserveerd voor de
strijkers.
Al even bijzonder is het vijfde concerto, waarin drie solisten uit drie
verschillende instrumententypes het
klankbeeld bepalen: een traverso,
een viool en de klavecimbel. Daarbij
voert de klavecimbel het solistentrio
aan, in die mate zelfs dat men soms
van een ‘verkapt klavierconcerto’
spreekt. Bach heeft hier het klavecimbel niet alleen uit zijn functie
van continuo-instrument bevrijd,
maar het zelfs een dominante rol
toebedeeld, niet in het minst dankzij
een adembenemende virtuoze
cadenza op het einde van het eerste
deel. Alles wijst er op dat Bach in dit
werk een in 1719 nieuw aangekocht
klavecimbel optimaal wilde ‘uitproberen’! Het resultaat is verbluffend:
Bach slaagt er in improvisatorisch
kunst- en vliegwerk te combineren
met de verwerking van thematisch
materiaal. Wat begint als een typisch
Vivaldiaanse inzet, groeit geleidelijk
aan uit tot een briljant interactief

spel tussen de solisten onderling en
tussen de solisten en het strijkorkest, met als spanningshoogtepunt
de cadenza. In het tweede deel, dat
gereserveerd is voor de drie solisten,
wordt de dialoog ten top gedreven.
Een contrapuntisch uitgewerkte gigue zorgt voor een bruisende finale.
De eerder kamermuziekachtige suite
voor traverso en strijkers, een van de
vier orkestsuites van Bach, staat in
fel contrast met het concerterende
spel in de Brandenburgse concerti,
al wordt de fluit in de Franse ouverture als protagonist geregeld op het
voorplan. De Italiaanse brille van de
concerti maakt plaats voor Franse
gratie in de daaropvolgende dansen:
Rondeau, Sarabande, Bourrée I en
II, Polonaise en Double (een rijkversierde variatie op de polonaise),
Menuet en de populaire Badinerie,
waarin de traverso zich nog eens kan
uitleven.
In de cantate Falsche Welt uit 1726,
voor sopraan als enige vocale partij,
illustreert de tegenstelling tussen de
valse wereld (in het eerste recitatief
en de ietwat donkere aria Immerhin,
immerhin) en de trouw aan God
(in het tweede reciatief en de eerder
dansante aria Ich halt es mit dem
lieben Gott). Het slotkoraal In dich
hab ich gehoffet, Herr, smeekt Gods
genade af.
Vocaal of instrumentaal, solistisch
of orkestraal, Italiaans, Frans of
Duits: Bach is en blijft een geniale
‘synthesist’, die in zijn smeltkroes
alle vormen, genres en stijlen tot een
zeer persoonlijk en onnavolgbaar
idioom vermengt.
Ignace Bossuyt

De Katharinenstrasse met het Zimmerman Kaffeehaus (midden), J.G Schreiber, 1750

