Wat heeft dit alles nu met muziek
te maken? Veel. In de middeleeuwen werd de driedelige maatsoort
als de perfecte beschouwd – God
bestond immers uit drie personen
– en voorgesteld door het teken O
. (tempus perfectum). Een anof O
dere volmaakte cirkel in de muziek
is de kwintencirkel. Dat is de basis
van ons westers toonsysteem. In
theorie is de kwintencirkel perfect gesloten – helaas niet in de
praktijk, maar dat is een ingewikkeld verhaal dat ons hier te ver zou
voeren.
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JORDI SAVALL is een uitzonderlijk
musicus. Al meer dan dertig jaar wijdt hij
zich aan de herontdekking van vergeten muzikale schatten. Na dertig jaar
research, studie en interpretatie, als
gambist en dirigent, heeft hij een nieuw
repertoire aangeboord voor degenen die
het willen horen en ontdekken. Samen
met Montserrat Figueras stichtte hij drie
ensembles: Hespèrion XX, La Capella
Reial en Le Concert des Nations. Savall
is een van de meest veelzijdige muzikale
architecten van de huidige herwaardering
van historische muziek. Met een beslissende samenwerking in Alain Corneaus
film Tous les Matins du Monde, zijn
intense concertactiviteit (140 concerten
per jaar), cd-opnames (zes per jaar) en de
oprichting van zijn eigen label Alia Vox,
bewijst hij dat vroege muziek niet elitair
is, noch enkel voor een ouder publiek of
een kleine minderheid. Jordi Savall kreeg
verschillende belangrijke prijzen, onder
meer de titel Doctor honoris causa aan de
K.U.Leuven in 2000.
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LE CONCERT DES NATIONS werd
opgericht door Jordi Savall in 1989, geïnspireerd door Les Nations van François
Couperin (1668-1733). Het werk duidt op
‘de vereniging van smaken’ (la Réunion
des Goûts) in een pan-Europese gedachte, zo typerend voor de eeuw van de
verlichting. Concreet werd het ensemble
opgericht tijdens de voorbereiding van
het project Canticum Beatae Virgine van
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704).
Het kwam tegemoet aan een behoefte
aan een orkest met authentieke instrumenten voor de uitvoering van het orkestrale en symfonische repertoire van zowel
de allereerste orkestwerken (L’Orchestre
de Louis XIII, 1600-1650), de barok en de
klassiek tot de romantiek (1600-1850).
Le Concert des Nations is samengesteld
uit muzikanten van voornamelijk Latijnse
oorsprong (Spanje, Latijns-Amerika,
Italië, Portugal, Frankrijk enzovoort), allen
bijzondere specialisten in de historische
interpretatie. In 1992 debuteerde Le
Concert des Nations met de opera Una
Cosa Rara van Martin y Soler en even
nadien met Orfeo van Monteverdi. De
recentste operaproductie was Farnace
van Vivaldi.

Het rookvrije CON CERTG EBOUW CA F E met uitzicht op ’t Zand
is een goede plek om met vrienden samen te komen, voor een lichte
lunch of aperitief. Er is bovendien een uitgebreid aanbod van cd’s om
te beluisteren én aan te kopen. Open vanaf 11 uur, gesloten op zon- en
maandag tenzij er een voorstelling is.

Händels Water Music heeft niet
zoveel met water te maken als
Liszt’s Au bord d’une source of Les
Yeux d’eau à la Villa d’Este of Tan
Duns Water Concerto. Stel je voor
dat onze koning, Albert II, naar
aanleiding van de feestelijkheden
voor 100 jaar Zeebrugge een boottocht langs de haven aangeboden
wordt. Op een tweede schip speelt
het Vlaams Radio Orkest speciaal
voor deze gelegenheid door Dirk
Brossé gecomponeerde feestelijke
muziek. Publieke belangstelling
verzekerd! Iets dergelijks gebeurde
te Londen in 1717. Het is John
Mainwaring, Händels eerste biograaf, die in zijn Memoires of the
Life of the late George Frederic
Handel uit 1760, het – fictieve? –
verhaal vertelt van de boottocht
van de Engelse koning George I,
de voormalige keurvorst van Hannover en Händels ex-broodheer.
George I sprak geen woord Engels
en haatte de Londense bedompte
sfeer. Op zomeravonden zocht hij
met zijn gevolg enig soelaas in een
boottocht op de Theems. Op een
van die avonden speelde de hofkapel zulke prachtige muziek dat
de koning de componist wenste
te feliciteren. De componist was
Händel die de opdracht had gekregen van zijn vriend, baron Von
Kielmannsegge. Zo kon Händel
zich rehabiliteren na zijn ‘desertie’
uit Hannover.
Bijna té mooi om waar te zijn, maar
toch zo mooi … O!
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Het seizoensthema L’O wijst op de
letter O die verbazing en verwondering uitdrukt. Volgens de platonische en neoplatonische filosofen
is de cirkel het symbool van de volmaakte vorm. Maar … O is tevens
het teken voor zéro, nada, leegte,
niets. Het Grote Niets waaruit
zowat 15 miljard jaar geleden Alles
ontstond. Ook water – l’eau – ontstond uit de chemische reactie van
waterstof en zuurstof, ongeveer 12
miljard jaar geleden. Een slordige
3,5 miljard jaar geleden ontstond
uit water het leven. Om in leven te
blijven, hebben we zuurstof nodig:
oxygenium, met als scheikundig
element: O. Kan het toeval zijn dat
het teken dat staat voor volmaaktheid én voor de leegte én voor het
allernoodzakelijkste levenselement
één en hetzelfde is? Verbazingwekkend: O!

IN DE KIJKER wo 21.11.07 / 20.00 / Concertzaal / La Chambre Philharmonique & Viktoria Mullova
La Chambre Philharmonique is een jong Frans orkest van vijftig schitterende musici. Samen met Viktoria Mullova brengen ze op
stijleigen instrumenten het enige Vioolconcerto van Ludwig van Beethoven. Het tweede werk op het programma is de Negende
Symfonie van Franz Schubert, met de geheel verdiende bijnaam ‘de Grote’.
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Jean-Baptiste Lully (1632-1678),

Marin Marais (1656-1728),

Alceste, orkestsuite (1674)
Marche des Combattants
Menuet
Le rondeau pour la Fête Marine
La Fête Infernale: 1er Air
2ème Air: Les Démons
Marche des Assiégeants

Alcione, Suite des Airs à jouer (1706)
Prélude de l’Acte III
Marche pour les Matelos
Air des Matelots I & II
Symphonie du Sommeil
Tempête
Ritournelle
Chaconne pour les Tritons
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Georg Friedrich Händel
(1685-1759),

Jean-Philippe Rameau (1683-1764),

Water Music, Suite 1 in F
HWV 348 (1717)
Ouverture
Largo
Allegro
Adagio e staccato – [Allegro]
[Allegro] Andante [Allegro]
[Menuet] 3 fois – Air
Bourrée – Hornpipe
[Air] – Menuet

Les Boréades, orkestsuite (1764)
Ouverture
Contredanse en rondeau
Air andante et gratieux
Entr’acte: suite des vents
Loure
Entrée des Peuples
Gavotte I pour les heures et les Zéphirs
Gavotte II
Menuets I.II
Contredanse très vite
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— Pauze —

17 juli 1717, omstreeks acht uur
’s avonds. Koning George I van
Engeland vaart uit voor een tocht op
de Thames in een open boot. Zoals
tijdens enkele gelijkaardige uitjes in
1715 (toen de koninklijke familie
net vanuit Hannover naar Londen
was verhuisd) en in 1716, gebeurt
dit onder begeleiding van muziek.
Deze keer gaat het echter niet om
een familie-uitstap: de boottocht
maakt deel uit van een uitgebreid
politiek programma waarmee de
koning zijn populariteit bij de
onderdanen wil versterken. Voor een
dergelijke representatieve aangelegenheid wordt de muziek dan ook
met zorg gekozen. Zo getuigt de
Daily Courant twee dagen later: ‘… a
City Company’s barge was employed
for the Musick, wherein were 50
Instruments of all sorts, who play’d
… the finest Symphonies, compos’d
express for this Occasion, by Mr
Handel; which his Majesty liked so
well, that he caus’d it to be plaid over
three times in going and returning.’
Deze muziek lag aan de basis
voor Georg Friedrich Händels
(1685-1759) Water Musick, HWV
348-350 voor hout- en koperblazers, strijkers en continuo. De vele
bewerkingen uit de achttiende eeuw
(onder meer voor klavecimbel en
voor blazersensemble) getuigen van
de populariteit van de uitbundig
georkestreerde, met spittante ritmes
en heldere melodieën doorspekte
werken. De ouverture, met een langzaam deel gekenmerkt door gepunte
ritmes en een sneller tweede deel
met imitatieve inzetten, refereert
duidelijk aan de Franse traditie. Uit
deze ouverture vloeien de overige
delen voort die al dan niet gebaseerd

zijn op dansvormen en opgedeeld
kunnen worden in drie suites: in
F met hoorns, in D met hoorns
en trompetten, en in g/G voor een
meer kamermuzikale bezetting. Of
Händel zelf deze specifieke indeling
van de verschillende bewegingen in
gedachten had, is allerminst zeker:
het autograaf is verloren gegaan.
Hoewel George I een notoire operaliefhebber was en vaak (betalend!) de
opvoeringen van de Londense Haymarket Opera Company bijwoonde,
had hij geen betekenisvolle groep
van musici in vast dienstverband. De
situatie in Frankrijk ten tijde van de
Bourbonkoningen, met Louis XIV
(regeerde 1661-1715) voorop, was
beduidend anders. Zij hadden een
groot aantal musici in dienst en de
in heel Europa geroemde koninklijke
‘spectacles’ met hun combinatie van
poëzie, drama, vocale muziek, dans,
processies, kostuums en scenische
effecten weerspiegelden hun extravagantie en zelfbewustzijn. Al sinds
de jaren 1620, onder Louis XIII, was
het Parijse Hôtel de Ville het toneel
van hoofse balletten opgevoerd voor
de Parijzenaars. Louis XIV zou het
zwaartepunt van het Palais Royal
en het Louvre verleggen naar de
paleizen buiten de stad, waaronder
Versailles.
De belangrijkste vertegenwoordiger
van de Franse muzikale barok is
Jean-Baptiste Lully (1632-1687).
Uit de ‘intermèdes’ van de ‘ballets de
cours’ – die recitatieven, airs, duo’s,
koren en instrumentale muziek
konden bevatten – creëerde hij het
vernieuwende genre van de tragédie
lyrique: een volledig gezongen pane-

gyrisch en allegorisch drama. Alceste
ou Le triomphe d’Alcide (1674) is een
vroeg voorbeeld van een dergelijk
gesamtkunstwerk. In de Lulliaanse
opera nemen de instrumentale delen
een bijzondere plaats in. De ritournelles en preludes zijn essentieel voor
het overbrengen van de dramatische inhoud: ze leggen affectieve
accenten, geven de belangrijkste
ideeën weer en zijn signalen voor de
volgende vocale passages die er vaak
in de eerste plaats op gericht zijn de
teksten correct te declameren.
Lully’s invloed op het Franse muziekleven is nauwelijks te overschatten. Zijn feitelijke monopolie in
Parijs had echter ook een verstikkend
effect. Marin Marais (1656-1728),
vooral geroemd om zijn uitzonderlijke gambaspel en -composities,
was een van Lully’s volgelingen die
de leemte na het overlijden van de
grootmeester slechts gedeeltelijk
konden opvullen. De muziektheatrale werken van deze assistent, leerling
en beschermeling van Lully liggen
volledig in het verlengde van die van
zijn meester, hoewel het orkestspel
nog dramatischer en kleurrijker uitgewerkt is. Met name de stormscène
uit Alcyone (1706) – het hoogtepunt
van Marais’ carrière – getuigde bij
de première van een ongekende
dramatiek door de introductie van
een contrabas in het orkest, een ware
primeur voor de Franse opera.
Pas met de komst van Jean-Philippe
Rameau (1683-1764) naar Parijs in
1722 kende het muziekleven er een
ware heropleving en brak een nieuw
tijdperk aan voor de Franse dramatische muziek. Als exponent van de
zogenaamde ‘goûts réunis’ verenigde
Rameau de Franse en Italiaanse stijl,

en ontketende hij daardoor een hevige discussie tussen de aanhangers
van de oude (evenwichtige) en de
nieuwe (meer exuberante en virtuoze) stijl, respectievelijk de Lullisten
en Ramisten. De opera Les Boréades
ou Abaris (in een lulliaanse structuur
met vijf akten) was Rameau’s laatste
werk (1763) en ging pas na zijn
overlijden in première.
Opera’s werden zelden in hun totaliteit hernomen. Daarom werden al
tijdens de barokperiode afzonderlijke
delen uit populaire podiumwerken
in suites gegroepeerd. Ook de Suite
des Airs à jouer uit Marin Marais’
Alcyone is vanuit die gedachte
samengesteld door de (hedendaagse)
uitvoerder. Eigen aan de operasuite
is het dramatische karakter. Naast
dansen bevat die immers steevast
enkele van de meest populaire,
programmatische orkestdelen uit
het oorspronkelijke werk. De titels
van de verschillende delen spreken
op dit vlak boekdelen. De Franse
operasuite munt ook uit door de
grote diversiteit: ze toont in essentie
het hele spectrum van de muzikale
rijkdom van de Franse opera.
Nele Gabriëls
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Riccardo Minasi
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theorbe en gitaar
Evangelina Mascardi

contrabas
Xavier Puertas

klavecimbel
Michael Behringer

viola da gamba
Imke David

pauken en slagwerk
Marc Clos

