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www.concertgebouw.be

- 070 22 33 02

in&uit - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

Jan De Winne studeerde traverso
bij Barthold Kuijken. In 1987 werd hij
laureaat van ‘Musica Antiqua’. Van
1990 tot 2005 was Jan De Winne
verbonden aan verschillende internationale muziekensembles (Orchestre
des Champs Elysées, Collegium
Vocale Gent, Wiener Akademie …).
In 1988 stichtte hij samen met Marcel
Ponseele zijn eigen ensemble, il Gardellino, waarmee hij concerten geeft
over gans Europa, alsook in Zuid- en
Centraal Amerika, Japan, Australië en
Rusland.
Gedreven door zijn interesse voor
oude instrumenten bouwt hij zelf
kopieën van achttiende en negentiende-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. Hij realiseerde verschillende
cd’s als solist en als kamermusicus.

info & tickets

CONCERTGEBOUW

donderdag 26 april 2007
KAMERMUZIEKZAAL - 20.00

subsidiënten

mediasponsors

V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

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.

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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Jan De Winne

Jan De Winne

A traverso solo …
EEN

Jan De Winne, traverso

(Jacob Denner, replica van Jan De Winne)

Jacques-Martin Hotteterre
‘Le Romain’ (1673-1763),

- L’art de préluder (1719)
- Les Echos uit Piéces pour la flûte traversière, et autres instruments, avec la
basse-continue . . . livre premier, oeuvre
seconde. (Paris, Christophe Ballard,
1708) (3’)
Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755),

uit de deuxieme suite opus 35
- Prélude
- Musette
- Gigue
- Rigaudon
Michel Blavet (1700-1768),

uit premier receuil de pièces
accomodé pour les flütes traversières
- Rondeau (2’)
Georg Philipp Telemann (1681-1767),

- Fantasia’s in C, G, d en D (40:6, 11, 7
en 5 ; Tvi)
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788),

Sonate in a Wq 132 (10’)
- poco adagio
- allegro
- allegro
Johann Sebastian Bach (1685-1750),

Partita in a BWV 1013
- allemande
- courante
- sarabande
- bourree angloise

Wanneer men een boekje over de
geschiedenis van de dwarsfluit openslaat, dan lijkt het alsof dit instrument sinds mensenheugenis reeds
heeft bestaan. Een holle rietstengel,
een stuk tibia of eender welk voorwerp dat als holle buis kan dienen,
volstaat om de adem om te toveren
in klanken, in muziek. Dit schijnbaar magisch gebeuren loopt als een
rode draad door de fluitliteratuur,
zelfs tot in de meest hedendaagse
composities.
Volgens de Griekse mythologie
begon het allemaal met de wulpse
Pan die in riet werd veranderd. De
wind die in de stengels speelde,
verwoordde zijn klaagzang ...
Klagen was lang de hoofdbezigheid
van de traverso in de barokopera:
liep de liefde slecht af, dan werd
dat met een langoureuze traverso
onderstreept ... Een andere favoriete
rol was weggelegd in de liefdesscènes
van herders en herderinnetjes. Het
is in die pastorale optiek dat Hotteterre ‘les Echos’ heeft gecomponeerd.
Misschien was het ook een manifest
waarmee de dwarsfluit kon bewijzen
dat ze veel meer dynamische mogelijkheden bezit dan de blokfluit.
Tussen de jaren 1700 en 1720 zou
de traverso enorm populair worden
in Parijs en de blokfluit geleidelijk
van het podium verdringen.
Jacques Martin Hotteterre was niet
alleen instrumentenbouwer, maar
ook fluitist, pedagoog en componist.
Naast suites met sonates publiceerde
hij ook ‘l’Art de préluder’ en een
fluitmethode. De familie Hotteterre
werd tot voor 20 jaar aanzien als
de uitvinders van de barokinstru-

menten: de cilindrische renaissancetraverso werd omgevormd tot een
driedelige conische baroktraverso
met een klep, de schalmei werd
barokhobo, de dulciaan werd fagot.
De realiteit is echter complexer dan
wat de geschiedschrijvers hebben
neergepend; het is meer dan waarschijnlijk dat ook andere instrumentenbouwers op hetzelfde moment
aan het experimenteren waren. Om
voor de gelegenheid een andere bouwer eer aan te doen, speel ik daarom
op een kopie van een traverso
gebouwd door Rippert in 1690.
Het aandeel van stukken voor fluit
solo is echt miniem in het fluitrepertoire, maar hetzelfde geldt
natuurlijk ook voor andere melodische instrumenten ... In Frankrijk
beperkt de inventaris zich tot suites
van dansstukken voorafgegaan door
een prelude die eventueel ook zonder bas kunnen worden gepeeld en
enkele beschrijvende stukjes, zoals
les Echos en Couperins Le Rossignol
en Amour
In Duitsland was er een andere muziektraditie met iets meer abstracte
en meer geconstrueerde muziek:
eigenlijk maken Telemann, Johann
Sebastian Bach, en Carl Philipp
Emanuel Bach allen gebruik van
dezelfde techniek: ze schrijven een
soort schijnpolyfonie: door vele
octaafwisselingen krijgt men de
indruk dat er 2 stemmen tegelijk
klinken, met andere woorden, af en
toe speelt de fluit zijn eigen basso
continuo. Toch is de Partita net
als bij de Franse collega’s een suite
met een opeenvolging van dansen:
allemande, courante, sarabande en
bourree anglaise. De naam partita
was erg gebruikelijk in die tijd voor

een opeenvolging van stukken:
het woord komt van het Italiaanse
partire: verdelen, dus parti en partita
zijn opeenvolgende delen. In de
17de eeuw werd de muzikale term
nog dubbel gebruikt: enerzijds in
de meer letterlijke zin van kleine
deeltjes: Partite sopra passacagli (Frescobaldi) en anderzijds de betekenis
van een losse opeenvolging: Libro
secondo di toccate … gigue et altre
partite (Froberger).
De Partita voor fluit van Bach
roept vele vragen op: is ze echt voor
traverso bedoeld, en zo ja, voor wie
heeft hij dan zo’n moeilijk stuk wel
geschreven? Bach heeft in elk geval
nauwgezet de volledige tessituur van
traverso uit zijn tijd gebruikt en de
hele schrijfwijze is op het instrument
afgestemd. Heel dikwijls werd in de
richting van de Franse fluitist PierreGabriel Buffardin (1690-1768)
gewezen als bestemmeling. Dank zij
een brief van Carl Philipp Emanuel
Bach weten we dat Buffardin bij de
familie Bach in Leipzig op bezoek
is geweest en ooit nog fluitles heeft
gegeven aan Johann Sebastian’s broer
Johann Jacob Bach (1682-1722).
Aangezien Buffardin fluitist was aan
de hofkapel te Dresden zijn er wellicht meerdere contacten geweest.
Dit heeft ertoe geleid dat velen
denken dat de fluitsonates, de suite
in si mineur, en waarom ook niet de
moeilijke fluitsolo’s uit de Hohemesse en een hele reeks cantates uit
1724 allemaal voor Buffardin waren
bestemd. Maar er waren natuurlijk
andere goede fluitisten in de buurt
zoals Johann Martin Blockwitz,
fluitist en hoboïst aan de hofkapel
van Dresden tussen 1710 en 1742
en Johan Joachim Quantz.

Bach heeft de traverso reeds goed
leren kennen in de jaren dat hij in
Köthen heeft gewerkt (1717-1723),
waar fluitisten Johann Heinrich
Freytag en Johann Gottlieb Würdig actief waren. Maar niets kan
ons helpen om een antwoord te
vinden voor de bestemmeling: ook
in Leipzig waren er immers goede
fluitisten, zoals Christoph Gottlob
Wecker en Friedrich Gottlieb Wild
en tenslotte speelde één van Bach’s
zonen, Johann Gottfried Bernhard
Bach (1715-1739) naast orgel ook
traverso.
Uit bovenstaand relaas blijkt dat ook
Carl Philip Emanuel al vroeg met
de traverso vertrouwd was en het
is niet alleen omdat hij later voor
de fluitspelende koning Frederick
de Grote zou werken dat hij zoveel
voor de fluit heeft gecomponeerd.
Vele fluitsonates ontstonden reeds
tijdens zijn studiejaren. Zijn sonate
voor fluit solo is toevallig in dezelfde
toonaard als de partita van vader
Bach, maar de stijl is reeds verder
geëvolueerd. Enerzijds vinden we
nog alle retorische figuren en principes terug uit de barokke stijl maar
tegelijkertijd is de expressie zo sterk
dat de muziek uit zijn vaste vormen
lijkt te barsten met echte Sturm und
Drang momenten: ongebreidelde
passie, preromantische wendingen
en een affectgeladen palet van naïeve
hoop tot uiterste vertwijfeling.
Jan De Winne
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