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De luitist en dirigent Mike Fentross
heeft zijn sporen als oude muziek specialist ruimschoots verdiend. Hij musiceerde
als luitist met Ton Koopman, Marion
Verbruggen, William Christie, Christoph
Rousset, Yo Yo Ma, Eduardo Lopez
Banzo, Maria Bajo, Janine Jansen, Skip
Sempe en Gerard Lesne, en is te beluis-

subsidiënten

mediasponsors

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

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

Titelblad van: Gioseffo Zarlino, De tutte l’opere, il primo volume: L’Istitutione harmoniche (Venetie, 1589)

in de kijker di 22.05 / 20.00 / Kamermuziekzaal
BL!NDMAN junior [4x4]sax / Single Body Noise unplugged
Met de oprichting van de [4x4]kwartetten, onder de noemer BL!NDMAN junior, deelt BL!NDMAN meer dan achttien jaar podiumervaring met een nieuwe generatie muzikanten. De jonge saxofonisten van [4x4]sax komen voor de dag met een extreem
energiek programma rond de Nederlandse rechttoe-rechtaan-compositieschool van Louis Andriessen, Jacob ter Veldhuis en
Chiel Meijering.

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.

woensdag 9 mei 2007
CONCERTZAAL SCÈNE OP SCÈNE - 20.00
www.concertgebouw.be

- 070 22 33 02

in&uit - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

teren op meer dan 60 cd-opnamen.
In 1999 debuteerde Mike Fentross als
dirigent in een productie van de Nieuwe
Opera Academie met de opera La Dafne
(1607) van Marco da Gagliano. In 2006
dirigeerde hij de jubileumproductie
van het Festival Oude Muziek Utrecht,
l’Ipermestra (1658) van Francesco Cavalli.
In de tussenliggende periode heeft hij
diverse concerten geleid waaronder:
Monteverdi´s Mariavespers, madrigalen en Combattimento di Tancredi e
di Clorinda, de opera Il Carro Trionfale
van Paolo Quagliati en Buxtehudes
Membra Jesu nostri. Samen met de
gevierde schrijver Geert Mak werkte hij
een project uit rond Constantijn Huygens
dat werd uitgevoerd in het Concertgebouw te Amsterdam. Na het dirigeren
van Schönbergs Pierrot Lunaire in 2004
ontving hij een beurs om zich verder te
kunnen ontwikkelen als dirigent en zijn
werkgebied uit te breiden met het klassieke orkestrepertoire.
Naast het luitspelen en dirigeren richt hij
zich op de ontwikkeling tot barokorkest
van zijn ensemble La Sfera Armoniosa.
Mike Fentross is als docent luit en
ensemblespel verbonden aan het
Koninklijk Conservatorium Den Haag.

info & tickets

De Argentijnse mezzosopraan Rosa
Dominguez studeerde zang en compositie in België en Argentinië. In 1990
vestigde ze zich definitief in Zwitserland,
waar ze in Basel haar solistendiploma
behaalde bij René Jacobs. Daarna
volgde ze lessen bij Margreet Honig in
Amsterdam.
Sindsdien wijdde Rosa zich aan het barokrepertoire bij Europa’s meest gerenommeerde ensembles zoals Concerto Italiano (Rinaldo Alessandrini), Capella Reial
de Catalunya (Jordi Savall), Ensemble
Elyma (Gabriel Garrido). Ze nam deel aan
vele operaproducties van Monteverdi,
Vivaldi, Galuppi en ook Rossini.
Sinds 2003 is Rosa Dominguez docente
barokzang aan de Schola Cantorum Basiliensis en gaf ze verschillende cursussen,
waaronder de Académie van het festival
van Ambronay, Frankrijk.

Rosa Dominguez, mezzosopraan
Mike Fentross, chitarrone en luit
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Rosa Dominguez, mezzosopraan

La Romanina

Mike Fentross, chitarrone en luit

Girolamo Frescobaldi (1583-1643),

--- Pauze ---

Se l’aura spira
(uit: Primo libro d’arie musicali per
cantarsi, 1630, Florence)

Giovanni Girolamo Kapsberger,

Giovanni Girolamo Kapsberger
,

(ca.1580-1651)

Canario
(uit: Libro IV d’intavolatura di
chitarrone, 1640, Rome)
Girolamo Frescobaldi,

Ardo e tacio il mio mal
(uit: Primo libro d’arie musicali per
cantarsi, 1630, Florence)
Giovanni Girolamo Kapsberger,

Passacaglia
(uit: Libro IV d’intavolatura di
chitarrone, 1640, Rome)
Girolamo Frescobaldi,

Aria di passacaglia
(uit: Primo libro d’arie musicali per
cantarsi, 1630, Florence)
Sigismondo d’India (ca.1582-1629),

Vorrei baciarti
(uit: Il primo libro di musiche da cantar
solo, 1609, Milaan)

Toccata arpegiata, Kapsberger en
Colascione
(uit: Primo libro d’arie musicali per
cantarsi, 1630, Florence)
Benedetto Ferrari (1603/04-1681),

Amanti io vi so dire
(uit: Musiche e poesie varie,
libro terzo, 1641, Venetië)
Alessandro Piccinini,

Romanesca
(uit: Intavolatura di liuto, et di
chitarrone, libro primo, 1623, Bologna)
Sigismondo d’India,

Piangono al pianger mio
(uit: Il primo libro di musiche da cantar
solo, 1609, Milaan)
Giulio Caccini,

Tu ch’hai le penne en Dalla porta d’oriente
(uit: Nuove musiche e nuova maniera di
scriverle, 1614, Florence)

Alessandro Piccinini (1566-ca.1638),

Toccata en Ciaccona
(uit: Intavolatura di liuto, et di
chitarrone, libro primo, 1623, Bologna)
Giulio Caccini (1551-1618),

Odi Euterpe
(uit: Le nuove musiche, 1601, Florence)

In samenwerking met Organisatie Oude Muziek (Utrecht)

‘Bij mijn terugkeer uit Florence zong
ik zelf een paar van mijn liederen
voor Signora Vittoria Archilei, muzikante van Zijne Doorluchtige Hoogheid, de beste van alle zangeressen.
Ze moedigde me aan om vooral
door te gaan op de weg die ik was
ingeslagen en ze zei dat ze nog nooit
een uitvoering had gehoord die
tegelijk krachtig was en de betekenis
van de tekst verduidelijkte.’ Felicitaties aan het adres van Sigismondo
d’India, in zijn eigen woorden
trots opgetekend in het voorwoord
bij zijn eerste bundel Le musiche
(1609). De evidente waardering van
mevrouw Archilei was niet iets om te
versmaden, want als beroemdste zangeres van haar tijd kon haar naam als
keurmerk een publicatie maken of
breken. Ook Caccini en Peri claimden Archilei als de hunne, de eerste
door te zeggen dat ze ‘lang geleden’
zijn nieuwe manier van zingen had
overgenomen (voorwoord Euridice,
1600), de laatste door haar net als
D’India vooral te loven om haar sublieme versieringskunst (voorwoord
Euridice, 1600/01).
Wie was deze superster van de
nieuwe muziek, de nuove musiche
waar Caccini de uitvinding van opeiste? De eerste Archilei was Antonio
(1541/42-1612), Vittoria’s latere
echtgenoot en Romeins musicus in
dienst van Alessandro Sforza, de kardinaal van Santa Fiore. Na Sforza’s
dood verhuisde Archilei naar Florence om te werken voor Ferdinando
de’ Medici, die later groothertog van
Toscane zou worden. Hij zou het
Florentijnse hof, gestimuleerd door
zijn eigen smaak en het voorbeeld

van zijn voorgangers, laten schitteren, onder meer door het aantrekken
van de beste musici.
Vittoria was op dat moment al een
sensatie, hoewel de aanstelling van
haar man aan zo’n illuster hof ook
een handje zal hebben geholpen.
In 1584 zong ze bij de bruiloft van
Eleonora de’ Medici met Vincenzo
Gonzaga, opnieuw tijdens het huwelijk van Ferdinando zelf in 1589
– de beroemde uitvoering van het
intermedi La pellegrina –, terwijl ze
in de tussentijd al op de loonlijst van
het hof stond, met een persoonlijke
aanvulling van de groothertog zelf.
Ze leerde grootheden als Cavalieri
kennen, die haar al snel rollen bood
in zijn theatrale werken, vaak samen
met de dochter en vrouw van Giulio
Caccini. In de winters van 1592/3
en 1601/2 verbleef ze in Rome, waar
ze werkte aan het hof van kardinaal
Monalto. In 1608 zingt Vittoria
opnieuw bij een Medici-huwelijk,
maar daarna wordt ze slechts nog
vermeld in verband met uitvoeringen
van religieuze muziek. Het jaar van
haar dood is onduidelijk: ze wordt
in 1645 begraven en ontving nog tot
1643 een toelage. Haar laatste optreden moet rond 1620 zijn geweest.
Vicenzo Giustiniani vertelt in zijn
schets van die periode Discorso sopra
la musica (1628) hoe Archilei de
oorsprong is van ‘de ware manier
van zingen voor vrouwen; zij was
immers de vrouw van Antonio di
Santa Fiore [Archilei], zo genoemd
omdat hij al van jongs af aan een gewaardeerd musicus was bij kardinaal
Santa Fiore. Naar haar voorbeeld
namen velen in Rome haar zangstijl
over, zodat deze stijl de belangrijkste
van Italië werd.’

We weten van slechts een paar stukken zeker dat ze voor La Romanina
geschreven zijn, waaronder het openingsnummer van La pellegrina dat
inclusief haar uitbundige versieringen werd uitgegeven in 1591. Maar
als boegbeeld van de monodie zal
ze een ruime keus hebben gehad in
repertoire. Een aantal componisten
van de nuove musiche figureren op
dit programma.
Hoewel Giulio Caccini wordt gezien
als de belangrijkste kracht achter de
monodie – zijn bundels Le nuove
musiche gaf de stijl zijn naam – is
zijn rol niet vrij van controverse. In
verband met Vittoria Archilei bijvoorbeeld is lang niet met zekerheid
te zeggen wie van wie leerde. Sterker
nog: het feit dat Caccini’s tweede
vrouw Margherita een leerlinge was
van Archilei doet vermoeden dat hij
eerder handig inspeelde op actuele
ontwikkelingen dan dat hij zelf de
zaken aanzwengelde. Ondanks een
roerige carrière vol intriges, naijver
en tegenwerking slaagde Caccini erin
de top te bereiken, en nog altijd staat
zíjn muziek bij vele zangstudenten
op de lessenaar als het beste van die
periode.
Van Sigismondo d’India weten we
uitzonderlijk weinig. Uit zijn eigen
publicaties blijkt zijn adellijke Siciliaanse afkomst (‘Nobile Palermitano’)
en dat hij van ‘geleerde musici’
leerde hoe ‘muziek voor verschillende stemmen te schrijven’ en solo
te zingen. Het al genoemde citaat
doet vermoeden dat D’India bepaald
goed was als zanger en componist.
Hij werkte in heel Italië en schreef
naast (solo)madrigalen en motetten
tenminste een mis, voor de Cappella
Giulia in Rome.

Girolamo Frescobaldi staat vooral bekend als klaviercomponist en daarom
is het zo mooi dat in dit programma
vocale muziek van zijn hand klinkt.
Zijn jonge jaren bracht Frescobaldi
door in Ferrara en Rome, maar tijdens een reis naar Vlaanderen in 1607
ontmoette hij vele musici uit andere
landen, onder wie organisten als Peter
Philips. Terug in Italië schreef hij in
Rome een groot aantal liederen, die
pas later in Florence zouden worden
uitgegeven
Met Alessandro Piccinini en Giovanni
Girolamo Kapsberger hebben we twee
generaties tokkelvirtuozen bij elkaar.
De eerste volgde een carrière aan
enkele adellijke hoven in het noorden
van Italië, de tweede was uit Duitsland naar Rome gekomen en verbleef
in de kringen van de rijke families
aldaar. Kapsbergers muziek is van
grote betekenis voor de theorbe als
soloinstrument en wordt gekenmerkt
door levendige ritmes en weelderige
ornamentatie. Zijn naam is verbonden met een speciale dansvorm die
het midden houdt tussen een 6/8, 3/4
en een syncopische 4/4-maat.
Benedetto Ferrari, of ‘Ferrari dalla
Tiorba’ begon zijn carrière als librettist; later zou hij aan de wieg staan
van openbare opera-uitvoeringen in
Venetië. De kans dat Vittoria Archilei iets van zijn hand in het openbaar
heeft gezongen is uiterst klein gezien
zijn geboortedatum, maar dat maakt
zijn muziek niet minder passend in
dit programma. ‘Amanti, io vi so
dire’ is een geweldig voorbeeld van
een rijk versierde melodie boven
een herhaald basmotief, een basso
ostinato, juist Archilei’s specialiteit.
Albert Edelman
Titelblad van: Girolamo Frescobaldi, Toccate e partite, libro primo (Rome, 1628)

