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vox

Bach in Brugge
In een stad als Brugge met zijn rijke historische erfgoed heeft het Concertgebouw bewezen een echt baken te zijn voor het muziekleven. Samen met de zangers en musici van het
Collegium Vocale Gent ben ik de laatste vijf jaar meermaals te gast geweest in deze voortreffelijke concertzaal, gebouwd door mijn goede vrienden Paul Robbrecht en Hilde Daem.
Het is mij dan ook een groot genoegen om u precies hier te mogen verwelkomen op de
derde editie van de Bach Academie, een initiatief van Collegium Vocale Gent, deSingel,
Bozar en het Concertgebouw.
Ook dit keer kan u zich een weekend lang onderdompelen in het universum van Johann Sebastian Bach en zijn voorganger Heinrich Schütz. Solisten, koor en orkest van het
Collegium Vocale Gent brengen een uitgelezen selectie Bach-cantates, fragmenten uit
Scheins Israelis Brünnlein en een instrumentaal programma met o.a. Mira Glodeanu, Marcel
Ponseele en Pierre Hantaï als solisten.
Enkele vaste waarden zijn te gast zoals het Ricercar Consort, violiste Christine Busch en de
vrij onbekende Duitse pianist Markus Becker, die in een recital Bach en Max Reger verbindt.
Een meer dan interessante zijstap!
Naast de concentratie van een hele reeks concerten is de Bach Academie voor ons ook
hét forum om fundamentele vragen te stellen. Radiomaker Werner Trio polst bij Jan
Van den Bossche en Peter Wollny naar de zin en onzin van de huidige Bach-programmering. Net zoals de musici confronteert de Nederlandse muziekcriticus, componist
en journalist Elmer Schönberger het Concertgebouw met Bachs muzikale architectuur.
In naam van het Collegium Vocale Gent en het Concertgebouw wens ik u een boeiend
muzikaal weekend vol onvergetelijke concertmomenten!

Philippe Herreweghe

Kiemen van een muzikale taal
De Dertigjarige Oorlog (1618-1648), het grote keerpunt in de geschiedenis van het Heilig
Roomse Rijk der Duitse Natie, had een verregaande impact op bijna alle gebieden van het
openbare en sociale leven, en liet ook in de muziek duidelijke sporen na. Vooral in MiddenDuitsland – sinds de Reformatie een van de meest vruchtbare muzikale streken van Europa –
was de oorlog op vele plaatsen de oorzaak van een forse daling, soms zelfs de volledige
ontbinding van de stadsensembles en hofkapellen.
De revival van de muzikale instellingen in de Saksische gebieden kon pas beginnen na de
terugtrekking van de Zweedse troepen in de zomer van 1650, maar gebeurde met een verbazingwekkende snelheid en intensiteit. Wat aanvankelijk als een eenvoudig ‘herstel van de
oude tradities’ begon (zoals Christoph Schultze, kantor in Delitz, het formuleerde), manifesteerde zich al snel als een echte vernieuwing en bracht een muzikale cultuur op gang die
nauwelijks nog iets gemeen had met de vooroorlogse situatie. Deze vanaf 1650 ingezette
fase van vernieuwing in de midden-Duitse muziekcultuur is zodanig veelzijdig dat de op
zichzelf vaak tegenstrijdige ontwikkelingen moeilijk onder één noemer te brengen zijn.
Lange tijd werd de midden-Duitse vocale muziek van Schütz tot Bach verwaarloosd, zowel
door de muziekwetenschap als door de muziekpraktijk, maar tegenwoordig komt ze steeds
meer op de voorgrond als een schijnbaar onuitputtelijke bron van sterke en expressieve
composities, die tot op vandaag niets van hun oorspronkelijke glans hebben verloren. Door
de versmelting van oud en nieuw ontwikkelde zich een eigenzinnige, ‘bitter-schone’ muzikale taal, die de voedingsbodem was voor de kunst van Johann Sebastian Bach, en die ons
nog steeds weet te ontroeren.
Peter Wollny
Bach-Archiv Leipzig
(vertaling Jens Van Durme)

De toelichtingen bij de concerten in deze programmabrochure werden geschreven door
Ignace Bossuyt.

Philippe Herreweghe
Interview

vr 31.10.08
kamermuziekzaal - 18.30

In het indrukwekkende parcours van Philippe Herreweghe heeft Johann Sebastian Bach
steeds een centrale plaats ingenomen. Het ligt dan ook voor de hand dat de dirigent de
spits van deze Bach Academie afbijt. In een interview peilt Jeroen Vanacker naar Herreweghes relatie tot de figuur en het oeuvre van Bach. Een persoonlijke getuigenis van een
ervaringsdeskundige in het universum van deze muzikale gigant.

Philippe Herreweghe © Michel Garnier

Collegium Vocale Gent & Philippe Herreweghe
Openingsconcert
ensemble

J.S. Bach, Cantates (BWV 12, 131 en 21)

Collegium Vocale Gent

dirigent
Philippe Herreweghe

sopraan
Dorothee Mields

alt
Damien Guillon

tenor
Hans Jörg Mammel

bas
Yorck Felix Speer

—
Johann Sebastian Bach (1685-1750),
Cantate ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’
BWV 12 (1714)

De meeste cantates schreef Bach als Thomascantor in Leipzig, waar hij de zondagse liturgie opluisterde met een compositie die
de lezingen verder uitdiepte. Ook uit de
vroegere jaren dateren een aantal cantates,
die een fascinerend beeld geven van Bachs
productie. Daartoe behoren de cantates
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, Aus der
Tiefen en Ich hatte viel Bekümmernis. Aus
der Tiefen, uit de korte periode die Bach in
Mühlhausen doorbracht (1708/09), is een
van zijn allereerste cantates. De twee andere volgden kort na elkaar tijdens het jaar
1714, toen hij in Weimar verbleef. Salomo
Franck, de hofdichter in Weimar, leverde de
teksten.

Heinrich Schütz (1585-1672),
Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir
SWV 25 (1619)
Johann Sebastian Bach,
Cantate ‘Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir’
BWV 131 (1707)
— Pauze —
Johann Sebastian Bach (1685-1750),
Cantate ‘Ich hatte viel Bekümmernis’
BWV 21 (1714)
—
Met Nederlandse boventiteling

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen gaat in op
Jezus’ afscheidsrede, met als kernidee: ‘uw
droefheid zal in vreugde verkeren’. Na een
sinfonia, met een van Bachs onvergetelijke
soli voor hobo, volgt het koor Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Deze klacht verloopt
boven de overbekende ‘lamento-bas’, de
chromatisch dalende kwart, die geassocieerd werd met verdriet. Een recitatief verklankt met nadruk een basisgedachte van
de cantate: ‘alleen door het lijden is het
Rijk Gods te winnen’. In drie contrasterende
aria’s schemert stilaan de vertroosting door.
Een sfeervolle hobosolo weeft zich rond de
altsolo in de ernstige aria Kreuz und Kronen.
Violen en bas, en nadien de zangstem, zetten na elkaar in als illustratie van de ‘imitatio Christi’ in de basaria Ich folge Christo
nach. Troostvol klinkt de tenoraria Sei ge-
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treu. Bach demonstreert hier treffend hoe
een instrument de tekst kan interpreteren:
tijdens de aria vertolkt de hobo de melodie
van het koraal Jesu, meine Freude. Op die
manier wordt het individuele van de soloaria overstegen door het collectieve van de
koraalmelodie, de gemeenschapszang van
de gelovigen. Het koraal Was Gott tut, ist
wohlgetan trekt de positieve conclusie.
In de 17e-eeuwse traditie bevat de tekst van
enkele van Bachs vroegste cantates alleen
bijbelverzen en koralen, zonder de latere
vrije poëzie. Aus der Tiefen is gebaseerd
op de tekst van psalm 130, een smeekbede,
gecombineerd met enkele koraalstrofen.
De combinatie past Bach letterlijk toe: solofragmenten op psalmverzen klinken samen
met het koraal, een van zijn geliefde procedés. De gelijktijdigheid van twee verwante
teksten verleent de muziek een ongewone
intensiteit. Typisch is tevens dat de delen
zonder onderbreking aansluiten en dat binnen elk deel vaak sterke contrasten optreden, afhankelijk van de tekst. Het koor Aus
der Tiefen, dat inzet na alweer een sinfonia
met hobosolo, begint met het illustratieve
dalende motiefje (‘uit de diepte’) waarmee
de violen (en later de hobo) de sinfonia inluiden. Op de uitroep van de smekeling ‘Herr,
höre meine Stimme’ versnelt de beweging.
Ook in het slotkoor valt de contrastwerking
op: langzaam voorgedragen akkoorden op
‘Israel’, versnelling op ‘hoffe auf den Herrn’,
vertraging op het plechtige ‘den bei den
Herrn ist die Gnade’, een losbarsting van
vreugde op ‘und viel Erlösung bei ihm’, gevolgd door een complexe fuga op de con-

clusie ‘und er wird Israel erlösen’: de fuga
als ‘eindeloze’ vorm’ ter bevestiging van de
verlossing.
In 1619 nam Heinrich Schütz een indringende dubbelkorige zetting van psalm 130
op in zijn Psalmen Davids. Het blijft telkens
weer verrassend hoe Schütz erin slaagt door
eenvoudige koordeclamatie de affectwaarde van de tekst optimaal weer te geven.
De tweeledige cantate Ich hatte viel Bekümmernis behandelt het thema van de gelovige
die zijn zorgen op Jesus werpt en aldus vrij
komt van kommer en kwel. De inleidende
sinfonia, andermaal met een prachtige hobosolo – in dialoog met de eerste viool – creëert een ingetogen sfeer, waarop het beginkoor inhaakt. Op de positieve ‘Tröstungen’
versnelt het tempo. Ook het slotkoor van
deel 1, Was betrübst du dich, valt op door
de sterke contrastwerking, met de tekst als
leidraad (zo noteert Bach bij ‘und bist so
unruhig’: ‘spirituoso’, ‘vurig’). Twee aria’s en
een recitatief tussen beide koren vertolken
het leed van de gekwelde, in de eerste aria
met een schrijnende hobo, in de tweede met
een vioolmotief dat de tranen symboliseert,
middenin onderbroken door een uitbarsting
die de emotionele storm verklankt. In deel 2
klaart de hemel op via twee dialogen tussen
Jezus en de ziel: een dramatisch recitatief
en een liefdesduet. Vreugde domineert de
slotdelen: twee koren (waarvan een met koraal) en een tenoraria. Ongetwijfeld is deze
cantate een van Bachs meest indrukwekkende creaties.

Luitenbouwer, Jost Ammann, 1568

Matthias Später
Recital

vr 31.10.08

luit

J.S. Bach, Luitsuite in g (BWV 995)

kamermuziekzaal - 22.30

Matthias Später

—
Johann Sebastian Bach (1685-1750),
Luitsuite in g
BWV 995 (ca.1730)
- Prelude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Gavotte I, Gavotte II en Rondeau, Gavotte II
- Gigue

De barokluit, zowel visueel als auditief een
prachtinstrument, komt in Bachs oeuvre
slechts sporadisch voor. In zijn tijd kende
de luit nog een relatieve bloei in het Duitse
taalgebied, onder meer in Dresden, waar
Bachs tijdgenoot Sylvius Leopold Weiss
(1686-1750) meer dan 30 jaar als luitspeler
en componist aan het hof actief was. Bachs
suite voor luit in g is een arrangement van
de cellosuite in c (BWV 1011). Na een improvisatorische prelude volgen zes contrasterende dansdelen: een meditatieve allemande, een snelle courante, een introverte
sarabande, twee dansante gavottes en een
contrapuntische gigue. Dankzij de verschillen in tempo (langzaam tot snel), in maat
(twee- of drieledig) en in stijl (aansluitend
bij het oorspronkelijke danskarakter of meer
‘geleerd’) weet Bach perfect in te spelen op
de eisen van dit typisch Franse genre: variatie is troef en dankzij de variabele aanpak
heeft elke gestileerde dans zijn eigen karakter en zijn daarmee verbonden affect.

Heinrich Schütz

Vocaal Ensemble
Toonmoment

za 01.11.08

coach

H. Schütz, Kleine geistliche Konzerte

kamermuziekzaal - 14.00

Peter Kooij

sopraan
Silvia Frigato
Emilie De Voght

alt
David Allsopp
Alexander Schneider

tenor
Satoshi Mizukoshi
Vincent Lesage

bas
Matthias Horn
Eji Miura

orgel
Bart Naessens

luit
Matthias Später

—
Heinrich Schütz (1585-1672),
Selectie uit Kleine geistliche Konzerte
(1636-1639)
(de geselecteerde werken worden bekendgemaakt
aan het begin van de voorstelling)

‘In stylo oratorio’: ‘op de manier van een redevoering’, noteert Schütz boven het eerste
nummer van zijn Kleine geistliche Konzerte,
solistische motetten met basso continuo,
gemodelleerd op de vroegbarokke Italiaanse voorbeelden. Zoals een redenaar concentreert hij zich op een emotioneel geladen
tekstvoordracht, waarbij melodie, ritme en
tempo bepaald worden door de inhoud van
de tekst. Stijgingen, dalingen, rustpunten,
tekstherhalingen …: alles staat in dienst van
de optimale weergave van de (religieuze)
boodschap. De teksten zijn overwegend
ontleend aan de Bijbel (de psalmen, de profeten, de evangelies en de brieven). Met uiterst beperkte middelen, soms slechts een
soort ‘eentonig’ declameren, bereikt Schütz
een nooit geëvenaarde uitdrukkingskracht.
Deze werken verschenen in twee bundels in
1636 en 1639, tijdens de woelige tijden van
de Dertigjarige Oorlog, die, zoals Schütz
zelf schrijft, ‘hem verhinderden composities
van grotere allure te publiceren’.

Collegium Vocale Gent
Concert

za 01.11.08

ensemble

J.S. Bach, sinfonia en concerti

Concertzaal - 15.00

orkest van het Collegium Vocale Gent

hobo
Marcel Ponseele

viool
Mira Glodeanu

klavecimbel
Pierre Hantaï

—
Johann Sebastian Bach (1685-1750),
Sinfonia uit Cantate BWV 42
voor strijkers en 2 hobo’s (1725)
Johann Sebastian Bach,
Concerto voor klavecimbel BWV 1052
- Allegro
- Adagio
- Allegro

Johann Sebastian Bach,
Dubbelconcerto voor hobo en viool
BWV 1060 (1736)
- Allegro
- Adagio
- Allegro

Het concerto is een van de meest intrigerende creaties van de barok. De kern van het
concerteren is het dialogerende samenspel
van wisselende groepen, solistisch of meervoudig bezet, zowel vocaal als instrumentaal. Op het einde van de 17e eeuw werd
het instrumentale concerto het toonaangevende genre, met als hoogtepunt het
oeuvre van Antonio Vivaldi. Bach spiegelde
zich aan zijn werk, maar hij gaf er wel een
heel persoonlijke toets aan. Hij nam van
Vivaldi de symmetrische driedeligheid (snellangzaam-snel) over, evenals de afwisseling
tussen orkestrale en solistische tussenkomsten. Hij intensifieerde evenwel de dialoogtechniek tussen solisten en ensemble, zoals
blijkt uit het Concerto voor klavecimbel
BWV 1052 en het Dubbelconcerto voor
viool en hobo BWV 1060. Op basis van hetzelfde principe schreef hij de Sinfonia voor
twee hobo’s, fagot en strijkers als inleiding
op de cantate BWV 42. In zijn concerti weet
Bach een perfect evenwicht te vinden tussen virtuoos spel en expressieve melodische
vinding.

Elmer Schönberger
Lezing

za 01.11.08
kamermuziekzaal - 16.00

Bach in Brugge: gestolde muziek en gesmolten architectuur
‘Wat is muzikaler: een vrachtwagen die langs een fabriek rijdt, of een vrachtwagen die langs
een conservatorium rijdt?’ De vraag die John Cage zich in Silence stelde is eigenlijk te mooi
om met een antwoord te bederven. Geldt dat ook voor de vragen die Elmer Schönberger
opwerpt in zijn lezing over muziek (Bach) en architectuur? Bijvoorbeeld: wat is muzikaler,
een zogeheten historisch verantwoorde uitvoering van Bach in een moderne concertzaal
met applaus voor en applaus na, of een stilistisch anachronistische Bach tijdens een lutherse kerkdienst? Of deze vraag: als Goethe gelijk heeft en architectuur bevroren muziek is,
is muziek dan gesmolten architectuur? En zo ja, wat betekent dat voor Bach? Verhelderen
dergelijke metaforen iets of vertroebelen zij vooral? Bach in het middeleeuwse Brugge, in
een splinternieuwe concertzaal: paradox of contradictie?

J.S. Bach als jonge meester, portret door Joh. Ernst Rentsch (Weimar, 1708-1717)

Pierre Hantaï
Recital

za 01.11.08

klavecimbel

J.S. Bach, Das Wohltemperierte Klavier

Concertzaal - 17.30

Pierre Hantaï

—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
- Koraalprelude ‘Wer nur den lieben Gott
lässt walten’ (BWV 690)
- Prelude en fuga in d (BWV 899)
- Prelude en fuga in F uit Boek 2
van Das Wohltemperierte Klavier (BWV 856)
- Engelse Suite nr. 2 BWV 807
- Prélude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Bourrée I/II
- Gigue

- Prelude en fuga in Bes uit Boek 2
van Das Wohltemperierte Klavier (BWV 890)
- Prelude en fuga in d uit Boek 2
van Das Wohltemperierte Klavier (BWV 875)
- Prelude en fuga in Es uit Boek 2
van Das Wohltemperierte Klavier (BWV 876)

Met de twee delen uit Das Wohltemperierte
Klavier zette Bach een onvergankelijk monument neer van twee in se totaal uiteenlopende genres: de improvisatorische prelude en de streng aan regels gebonden fuga.
Maar improvisatorische virtuositeit enerzijds
en complex geordend lijnenspel anderzijds
worden bij Bach zodanig gemanipuleerd,
dat beide extremen vaak ongemerkt met elkaar worden uitgewisseld of in elkaar overvloeien. Zo zijn er ook ‘strenge’ preludes in
polyfone stijl en ‘lichte’ fuga’s die als het
ware spontaan uit zijn mouw lijken geschud.
Kortom: een weelde aan variatie in een
grandioze collectie waarin elk stuk in zijn eigenheid onvervangbaar is. Ook in de tweede Engelse suite is een veelzijdige Bach aan
het woord: hoe Frans van factuur de meeste
dansen ook klinken (met o.m. de vele versieringen), de ‘geleerde’ stijl komt geregeld
om de hoek kijken (in de prelude), naast de
Italiaanse vocaliteit (in de sarabande) en de
doorzichtiger schrijfwijze (in de bourrées).

Titelpagina van Das Wohltemperierte Klavier

Ricercar Consort & Philippe Pierlot
Concert
ensemble

Van Schütz tot Bach

Ricercar Consort

coach
Philippe Pierlot

sopraan
Katherine Fuge

alt
Carlos Mena

tenor
Julian Pregardien

bariton
Matthias Vieweg

bas
Stephan MacLeod

—
Heinrich Schütz (1585-1672)
- Erbarm dich mein SWV 148
- Die Sieben Worte Jesu Christi am Kreuz SWV 478
Christoph Bernhard (1628-1692)
- Missa à 5: Qui tollis
- Was betrübst du dich

Precies een eeuw scheiden de geboortejaren
van Schütz en Bach: 1585-1685. Tussen beiden in waren tal van boeiende componisten
actief. De invloed van Schütz op velen van
hen is onmiskenbaar. Christoph Bernhard was
een van zijn bevoorrechte leerlingen. Binnen de uitgebreide Bachfamilie mag Johann
Christoph beschouwd worden als de meest
getalenteerde componist voor Johann Sebastian. Schütz legde het stevige fundament
voor de Duitse barok, gesteund door twee
pijlers: de traditie van de ‘geleerde’ polyfonie uit de Renaissance (de ‘stile antico’) en
de vernieuwende tendensen uit de Italiaanse
vroegbarok (de ‘stile moderno’), zoals de
monodie met basso continuo en de concerterende schrijfwijze op basis van de dialoog
tussen stemmen en instrumenten, gekoppeld
aan een intense tekstweergave in functie van
de religieuze boodschap. Typisch protestantDuits is de traditie van het koraal.

- Herr, nun lässest du deinen Diener
— Pauze —
Johann Christoph Bach (1642-1703),
Wie bist du denn o Gott
Johann Sebastian Bach (1685-1750),
Himmelskönig sei willkommen BWV 182 (1714)
—
Met Nederlandse boventiteling
Dit concert wordt opgenomen door Klara en uitgezonden
in Ludwig op 9 december tussen 14 en 17 uur.

Schütz’ Sieben Worte is een uitstekende illustratie van deze diverse tendensen. De tekst
bevat de laatste woorden van Christus, samengebracht uit de vier evangelies. De toegevoegde inleiding en het slot zijn ontleend
aan de tekst van het lied Da Jesus an den
Kreuze stund. Het is een relatief eenvoudige
compositie, maar bijzonder rijk aan melodische ontplooiing en heel gevarieerd in de
vocale bezetting. Zo wisselt de partij van
de evangelist constant van stem: nu eens
voor een solist, dan weer voor het vierstemmige ensemble. De ‘moderne’ monodische
en concerterende stijl, met een essentiële
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bijdrage van de instrumenten, wisselen af
met de ‘oude’ polyfonie. In Erbarm dich
mein, voor sopraan en instrumenten, brengt
Schütz hulde aan de ‘stile moderno’.
Het lamento Wie bist du denn, o Gott, voor
bas, viool, drie gamba’s en basso continuo,
van Johann Christoph Bach, is gebaseerd op
een berijmde versie van een aantal verzen
uit 6 van de 7 Boetepsalmen. Deze smeekpsalmen, die sinds de middeleeuwen als
private meditatie erg geliefd waren, werden
vanaf de renaissance door heel wat componisten op muziek gezet. In deze aangrijpende klacht, rijk aan wisselende emoties,
ontpopt Johann Christoph zich als de ‘grossen und ausdrückenden Komponisten’, zoals Johann Sebastian hem karakteriseerde.
Opmerkelijk is vooral de expressieve kracht
van de instrumenten, meteen al in de prachtige inleiding.
Christoph Bernhard verwierf vooral naam als
muziektheoreticus, maar ook als componist
was hij niet onverdienstelijk. In de lijn van
zijn leermeester Schütz beoefent hij zowel
de kunst van de polyfonie (in het Qui tollis
uit de vijfstemmige mis) als de vroegbarokke
stijl (zoals in Was betrübst du mich). De kernwoorden Was betrübst du dich keren als een
refrein terug, dat afwisselt met contrasterende passages die, naargelang de inhoud van
de tekst, onder meer wisselen qua tempo
(bv. ‘allegro’ op ‘Harre auf Gott’, als uiting
van het ongeduld van de smekeling).
Himmelskönig, sei willkommen is de eerste
cantate die Bach in 1714, kort na zijn bevor-

dering tot concertmeester aan het hof in
Weimar, componeerde. De tekst, wellicht van
de hand van de hofdichter Salomo Franck,
is een beeldrijke reflectie op de evangelielezing van Palmzondag, met als thema de
intocht van Christus in Jerusalem. Christus’
intocht staat symbool voor Zijn opname in
het hart van de gelovige. Verder wordt gealludeerd op Christus’ offer voor het heil van
de wereld. Wanneer de gelovige zich bij
Zijn lijden aansluit, staat hem de eeuwige
vreugde in het hemelse Jerusalem (‘Salem
der Freuden’) te wachten. Opmerkelijk is
vooral de prominente rol van de blokfluit als
solo-instrument, wat bijdraagt tot de intieme sfeer van het werk. Dit blijkt al dadelijk
uit de instrumentale inleiding, een evocatie
van Christus’ intocht. Die heeft het karakter
van een Franse ouverture, evenwel niet als
een triomfantelijke mars, zoals aan het Franse koningshuis, maar als een ingehouden
stoet, niet van een heerser, maar van een
dienaar. In het welkomstkoor Himmelskönig
trekt Bach alle registers open, met als resultaat een maximum aan uitdrukkingskracht
binnen een complexe technische structuur,
hét waarmerk van Bach. Na een kort ariosorecitatief waarin Christus Zijn komst aankondigt, volgen drie contrasterende aria’s, voor
een wisselende vocale en instrumentale bezetting, waarin Bach de sfeer van de tekst
telkens uitstekend treft. De beide slotkoren
– een bewerking van het koraal Jesu deine
Passion en een afsluitend vreugdekoor So
lasset uns gehen – zijn andermaal schitterende staaltjes van Bachs technische én expressieve meesterschap.

Johann Hermann Schein

Solisten en continuo van
Collegium Vocale Gent

za 01.11.08

solisten en continuo

J.H. Schein, Israelis Brünnlein

Concertzaal - 22.30

Collegium Vocale Gent

dirigent
Philippe Herreweghe

sopraan
Dorothee Mields
Céline Scheen

contratenor
Damien Guillon

tenor
Hans Jörg mammel

bas
Yorck Felix Speer

cello
Ageet Zweistra

violone
Myriam Shalinsky

luit
Matthias Später

orgel
Herman Stinders

—
Johann Hermann Schein (1586-1630),
Selectie uit Israelis Brünnlein (1623)
- O Herr, ich bin dein Knecht
- Die mit Tränen säen
- Ich lasse dich nicht
- Wende dich, Herr
- Lieblich und schöne sein ist nichts
- Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn
- Ach Herr, ach meiner schone
- Drei schöne Dinge sind
- Was betrübst du dich, meine Seele
- Lehre uns bedenken

Samen met Schütz behoort Schein tot de
pioniers van de vroegbarok in Duitsland. Als
Thomascantor in Leipzig was hij een voorganger van Bach. In navolging van Luther
waren de protestantse componisten erop
uit door hun muziek de religieuze boodschap van de bijbelse teksten zo intens mogelijk over te brengen, bij voorkeur met de
expressiemiddelen die zij ontleenden aan
het Italiaanse madrigaal. In 1623 verscheen
Scheins collectie Israelis Brünnlein. In deze
meesterlijke composities staat elk detail in
het teken van de optimale overdracht van
het ‘woord Gods’. Vandaar de sterke, vaak
snel op elkaar volgende contrasten, waarbij de componist de tekst op de voet volgt.
Een frappant voorbeeld is de inzet van Die
mit Tränen säen: de schrijnende chromatiek
vertolkt de droefheid, het aansluitende dansante ritme de vreugde van de oogst. Oud
en nieuw, de traditie van de renaissancepolyfonie en de emotionele explosie van de
vroegbarok, ontmoeten elkaar in perfecte
samenspraak.

Werner Trio
Publiek debat

zo 02.11.08
kamermuziekzaal - 14.00

Welke rol speelt het oeuvre van Johann Sebastian Bach in de hedendaagse concertprogrammering? En hoe springt men – ruimer bekeken – om met de meesterwerken uit de
westerse muziekgeschiedenis? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens een publiek
debat tussen Peter Wollny (Bach-Archiv Leipzig) en Jan Van den Bossche (Festival Oude
Muziek Utrecht), gemodereerd door Werner Trio.

Bach improviserend aan het orgel, door Hamman

Markus Becker
Recital

zo 02.11.08

piano

Bach en Reger

kamermuziekzaal - 16.00

Markus Becker

—
Max Reger (1873-1916),
- Prelude en fuga in e opus 99/1
- Prelude en fuga in D opus 99/2
Johann Sebastian Bach (1685-1750) /
Max Reger,
- Ich ruf´zu Dir, Herr Jesu Christ BWV 639
Max Reger,
- Prelude en fuga in a opus 99/3
- Prelude en fuga in b opus 99/4
Johann Sebastian Bach / Max Reger,
- O Mensch, bewein´ Dein´ Sünde groß BWV 622
Max Reger,
- Prelude en fuga in G opus 99/5
- Prelude en fuga in d opus 99/6
Johann Sebastian Bach / Max Reger,
- Komm, heiliger Geist BWV 651

Door zijn interesse voor het werk van Bach
was Max Reger (1873-1916) omstreeks 1900
niet uitzonderlijk, maar toch wel extreem.
In een aantal pianowerken, zoals in de zes
preludes en fuga’s opus 99 uit 1906-07,
legde hij zich toe op typisch laatbarokke
genres, uitgewerkt in een laatnegentiende-eeuwse muzikale taal, met extreme
chromatiek, sterke dynamische contrasten en veel tempowisselingen. Zijn opus
99 verwijst naar Bachs Wohltemperiertes
Klavier. Zoals Bach streeft Reger naar variatie binnen de twee genres: de preludes
zijn van het type toccata (nr. 2), inventio,
met wisseling van stemmen tussen de beide handen (nr. 3) of contrapuntisch (nr. 4),
eerder lichte fuga’s (nr. 2) wisselen af met
diepzinnige (nr. 3). Zijn fascinatie voor protestantse koralen inspireerde Reger ook tot
klaviertranscripties van Bachs orgelkoralen,
zoals het prachtige O Mensch bewein dein’
Sünde groß, met de onverwachte, pijnlijke
chromatische wending aan het slot, die de
zondigheid van de mens nog eens extra
accentueert.

Max Reger

Christine Busch
Recital

zo 02.11.08

viool

J.S. Bach, Partita nr. 1 in b (BWV 1002)

Concertzaal - 17.30

Christine Busch

—
Johann Sebastian Bach (1685-1750),
Partita nr. 1 in b BWV 1002 (1720)
- Allemande
- Double
- Courante
- Double
- Sarabande
- Double
- Tempo di Borea
- Double

Het hoogtepunt binnen het op zich al merkwaardige repertoire voor soloviool is ongetwijfeld Bachs reeks van drie sonates en drie
partita’s. Als geen ander slaagt hij erin – op
vier snaren! – het ‘horizontale’ element (de
eenstemmige melodie) te combineren met
het ‘verticale’ aspect (het akkoordenspel),
wat uiteraard geregeld leidt tot technische
hoogstandjes. Die brengen echter het esthetische niet in het gedrang, want virtuoos vertoon en charmerende klankschoonheid versmelten in perfecte symbiose. In
de eerste partita (of suite) houdt Bach zich,
op het laatste deel na, aan de ‘klassieke’
17e-eeuwse vierdeligheid: allemande-courante-sarabande-bourrée (borea). De bourrée vervangt de gebruikelijke gigue. De suite wordt echter achtdelig doordat Bach elke
dans laat volgen door een variatie (‘double’)
in een sneller tempo. Daardoor voegt hij
aan het contrast tussen de delen onderling,
eigen aan de suite, een nieuwe dimensie toe,
die het pure danskarakter ver overstijgt.

Collegium Vocale Gent & Philippe Herreweghe
Slotconcert
ensemble

Schütz en Bach

Collegium Vocale Gent

dirigent
Philippe Herreweghe

sopraan
Dorothee mields

alt
Damien Guillon

tenor
Hans Jörg Mammel

bas
Yorck Felix Speer

—
Heinrich Schütz (1585-1672),
Musikalische Exequien SWV 279-281 (1636)
- Concert in form einer deutschen Missa
- Motette ‘Herr, wenn ich nur dich habe’
- Canticum B Simeonis ‘Herr nun lässest du deiner Diener’

— Pauze —
Johann Sebastian Bach (1685-1750),
Cantate ‘Warum betrübst du dich, mein Herz’
BWV 138 (1723)
Johann Sebastian Bach,
Cantate ‘Mit Fried und Freud’ ich fahr dahin’

‘Heer, laat nu uw dienaar gaan in vreugde’.
Deze woorden legt de evangelist Lukas in
de mond van de oude Simeon, die tijdens
de opdracht van Jezus in de tempel zijn leven voltooid acht wanneer hij het kind in de
armen mag sluiten. ‘Mit Fried und Freud’,
zoals Bach het in zijn cantate verwoordt,
neemt Simeon afscheid van het leven. Deze
thematiek ligt ook aan de basis van de Musikalische Exequien, een Duits requiem, dat
Schütz in 1635 componeerde op verzoek
van een edelman, die hiermee zijn eigen
begrafenisdienst voorbereidde. In deze indrukwekkende compositie demonstreert
Schütz overtuigend zijn beheersing van
de toen gangbare stijlen: de polyfonie in
de koren, de monodie in de solopassages,
met als voornaamste intentie: een optimale
tekstvoordracht, met bijzondere aandacht
voor alle subtiele nuances van de tekst. De
combinatie van twee teksten in het slotdeel,
verdeeld over twee vocale groepen, is een
meesterzet. Bij de uitvoering was voorgeschreven dat Selig sind die Toten werd gezongen door drie solisten in de grafkelder,
terwijl het ‘eerste koor’ bij het orgel stond.

BWV 125 (1725)
—
Met Nederlandse boventiteling

Dankzij Luthers liefde voor de muziek kende
het Duitse religieuze lied een opmerkelijke
opleving. Eeuwenlang vormde de gemeenschapszang, bekend als de koralen, een van
de fundamenten van het protestantse muzikale repertoire. De muziek van Bach vormt
hierop geen uitzondering: in zijn cantates,
oratoria en passies zijn de koraalmelodieën
alomtegenwoordig, in de meest diverse vor-

zo 02.11.08
Concertzaal - 20.00
19.15 Inleiding door Ignace Bossuyt

men – nu eens in een vierstemmige vocale
zetting met de melodie in de sopraan, dan
weer in een uitgebreid arrangement met
stemmen en concerterende instrumenten.
Het koraal staat centraal in de cantates Warum betrübst du dich en Mit Fried und Freud
fahr ich dahin, beide uit de eerste jaren van
Bachs cantorschap in Leipzig (1723 en 1725).
Warum betrübst du dich is een uitzonderlijk
werk. Aansluitend bij de evangelielezing (de
Bergrede) verwoordt de koraaltekst het vertrouwen op God als uitweg voor de menselijke zorgen. Doorheen de cantate doorspekt Bach de vrij geschreven teksten rond
het thema van het godsvertrouwen met enkele toepasselijke koraalstrofen. De eerste
helft van de cantate bestaat in feite uit koraalfragmenten voor koor (= de gelovige gemeenschap), die worden onderbroken door
dramatische recitativische tussenkomsten
van de solisten (= reactie van de individuele
gelovige). Strijkers en twee oboe d’amore
verlenen hun actieve medewerking: de strijkers fungeren als concerterende partners,
de hobo’s citeren meestal de koraalmelodie.
In het recitatief Ach süsser Trost benadrukt
Bach met een opstijgende figuur de ontluikende ‘Freude’, die in de navolgende aria
losbreekt in een uitbundige vreugdezang.
Een kort recitatief maakt de overgang naar
het slotkoraal Weil du mein Gott, dat Bach
omkranst met exuberante vioolfiguren, gesteund door de twee oboe d’amore, die het
vreugdegevoel ten top drijven.
Mit Fried und Freud fahr ich dahin behoort tot het type van de ‘koraalparafrase-

cantate’, een creatie van Bach. Hij vertrekt
van de tekst en de melodie van een koraal,
die hij in enkele delen overneemt, terwijl de
overige fragmenten de koraaltekst interpreterend parafraseren, met af en toe een letterlijk citaat. Het thema van de cantate sluit
aan bij het verhaal van Simeon en Jezus’
opdracht in de tempel, het evangelie van 2
februari (Maria-Lichtmis). Het ingangskoor,
kleurrijk georkestreerd met strijkers, traverso
en hobo, bepaalt dadelijk de sfeer van ‘vredige vreugde’. Rond de sopraan, die de koraalmelodie intact voordraagt, weeft Bach
een prachtig tapijt van orkestrale en vocale
lijnen. Op een rustig kloppende baslijn dialogeren traverso en hobo met de altsolo
in de intiem-smachtende aria Ich will auch
mir gebrochnen Augen. Het basrecitatief O
Wunder, waarin Bach koraalzinnen verwerkt,
illustreert exemplarisch hoe muziek in staat
is contrasterende gevoelens simultaan weer
te geven: terwijl de bas reflecteert over de
dood, spelen de strijkers onophoudelijk een
springerig vreugdemotief: dankzij Christus’ menswording is sterven een bevrijding.
Christus straalt als een licht in de duisternis,
dat is het thema van het duet tussen tenor en
bas. Concerterende strijkers sluiten zich met
overtuiging aan bij hun enthousiaste dialoog.
In een recitatief reflecteert de alt verder op
het kernthema van de Lutherse leer: alleen
dankzij het geloof, gesteund door Gods genade, is redding mogelijk. In het slotkoraal,
op dezelfde melodie uit het beginkoor, trekt
de gelovige gemeenschap de conclusie:
Christus is het licht voor alle volkeren.

ORKEST

vr 31.10.08

za 01.11.08

Concertzaal

Concertzaal

20.00

15.00

KOOR

altviool

orkestleider

Paul De Clerck

Mira Glodeanu

sopraan

Hiltrud Hampe

Dorothee Mields

Wendy Ruymen

eerste viool

Zsuzsi Tóth

(enkel BWV 12)

Katharina Heutjer
Bénédicte Pernet

Dominique Verkinderen

cello
alt

Ageet Zweistra

tweede viool

Damien Guillon

Harm-Jan Schwitters

Caroline Bayet

Daniel Lager
Cécile Pilorger

Michyo Kondo

contrabas

Baptiste Lopez

Miriam Shalinsky

tenor

altviool

Hans Jörg Mammel

orgel

Paul De Clerck

Malcolm Bennett

Herman Stinders

Hiltrud Hampe

hobo

cello

Marcel Ponseele

Ageet Zweistra

Koen van Stade

bas
Yorck Felix Speer

Harm-Jan Schwitters

Matthias Lutze

fagot

Bart Vandewege

Julien Debordes

ORKEST
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contrabas
Miriam Shalinsky

Alain De Rudder
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Pierre Hantaï

Mira Glodeanu

Steven Bossuyt
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orgel
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Herman Stinders
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Marcel Ponseele
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Caroline Bayet
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Julien Debordes
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Concertzaal

20.00

20.00

viool

sopraan

orkestleider

François Fernandez

Dorothee Mields

Mira Glodeanu

Sophie Gent

Dominique Verkinderen

viola da gamba

Celine Scheen

eerste viool

Zsuzsi Tóth

Katharina Heutjer

Philippe Pierlot

Bénédicte Pernet

Kaori Uemura

alt

François Fernandez

Damien Guillon

tweede viool

Sophie Gent

Cécile Pilorger

Caroline Bayet

Daniel Lager

Michyo Kondo

Alexander Schneider

Baptiste Lopez

violoncello
Bruno Cocset

tenor

altviool

violone

Hans Jörg Mammel

Paul De Clerck

Frank Coppieters

Malcolm Bennett

Hiltrud Hampe

Koen van Stade

orgel

Vincent Lesage

François Guerrier

cello
Ageet Zweistra

bas

Harm-Jan Schwitters

theorbe

Yorck Felix Speer

Eduardo Egüez

Matthias Horn

contrabas

Matthias Lutze

Miriam Shalinsky

blokfluit

Bart Vandewege

Kees Boeke

orgel
luit

Herman Stinders

Matthias Später

fluit
contrabas

Patrick Beuckels

Miriam Shalinsky

hobo
cello

Marcel Ponseele

Ageet Zweistra

Takahiro Kitazato

orgel

fagot

Herman Stinders

Julien Debordes

BIO’S

Philippe Herreweghe combineerde zijn opleiding geneeskunde en psychiatrie met een
opleiding piano bij Marcel Gazelle. Met het
Collegium Vocale Gent, La Chapelle Royale
en later het Ensemble Vocal Européen profileerde hij zich als specialist van renaissanceen barokmuziek. Zijn levendige, authentieke en retorische aanpak van dit repertoire
wordt alom geprezen. Met het Orchestre des
Champs-Elysées legt hij zich sinds 1991 ook
toe op het klassieke en romantische repertoire. Sinds 1997 is hij muziekdirecteur van
deFilharmonie, met een focus op een verfrissende lezing van het (pre)romantische repertoire. Herreweghe is ook een veelgevraagd
gastdirigent, o.m. bij het Concertgebouworkest Amsterdam, het Gewandhausorchester
(Leipzig) en het Mahler Chamber Orchestra.
In 2006 startte hij met een jaarlijkse Bach
Academie, een initiatief waarmee hij zijn ervaring als dirigent wil doorgeven én tegelijk
de verworvenheden van de Bachuitvoering
in vraag wil stellen.

met een scriptie over renaissancepolyfonie.
Hij bouwde zijn loopbaan volledig uit aan de
afdeling Musicologie van de K.U.Leuven, en
was gastdocent aan de École Normale Supérieure in Parijs en aan de universiteiten van
Utrecht, Urbino en Bristol. Zijn wetenschappelijk onderzoek spitst zich vooral toe op
de Vlaamse polyfonie. Hij is medeoprichter
van de Alamire Foundation, Internationaal
Centrum voor de studie van de muziek in de
Lage Landen. Bossuyt schreef verschillende
monografieën over componisten, onder wie
Vivaldi, Mozart en Bach.

De Duitse pianist Markus Becker studeerde
bij Karl-Heinz Kämmerling en deed bijkomende inspiratie op bij Alfred Brendel.
Vandaag brengen concerttours hem op alle
grote internationale podia en festivals. Naast
zijn samenwerking met verschillende orkesten is Becker ook actief binnen de kamermuziek. Sinds 1993 is hij professor aan de Musikhochschule in Hannover.

Het Collegium Vocale Gent werd in 1970 opgericht op initiatief van Philippe Herreweghe.
Het was een van de eerste ensembles die de
nieuwe inzichten over de uitvoering van barokmuziek toepasten op de vocale muziek.
Voor elk project verzamelt Collegium Vocale
Gent de optimale bezetting, waardoor het
een breed repertoire kan uitvoeren van renaissancepolyfonie tot hedendaagse muziek.
Barokmuziek, meer bepaald het oeuvre van
J.S. Bach, staat centraal in de concertkalender van het ensemble.

Ignace Bossuyt studeerde klassieke filologie,
kunstgeschiedenis en musicologie aan de
K.U.Leuven, waar hij in 1978 promoveerde

Christine Busch studeerde viool bij Rainer
Kussmaul, Boris Kuschnir en Nora Chastain.
Vandaag heeft ze een internationale carrière
als soliste en kamermuzikante, en werkt ze
als concertmeester met Philippe Herreweghe
en Thomas Hengelbrock. Daarnaast is ze
professor aan de Hochschule der Künste in
Berlijn, en werd ze uitgenodigd voor een
leerstoel aan de Musikhochschule Stuttgart.

Katherine Fuge verhuisde voor haar zangopleiding van Jersey naar Londen. Haar
repertoire reikt van Bach en Händel over
Mozart en Haydn tot Poulenc. Fuge verwierf
een ruime bekendheid in het barokrepertoire
en werkt samen met vooraanstaande interpreten van die stijlperiode, zoals John Eliot
Gardiner, Philippe Herreweghe, Ton Koopman en Sigiswald Kuijken. Daarnaast geeft
ze recitals over heel Europa.
Mira Glodeanu studeerde viool in Boekarest
en raakte al gauw geboeid door oude muziek. Ze participeerde in de oprichting van
een onderzoeksgroep in Boekarest en kwam
in contact met musici als Jordi Savall en Sigiswald Kuijken. Glodeanu treedt wereldwijd
op als soliste met kamerensembles en barokorkesten, en doceert barokviool aan het
Koninklijk Conservatorium Brussel.
Damien Guillon deed zijn eerste muzikale
ervaringen op bij La Maîtrise de Bretagne
onder leiding van J.M. Noël. Hij zette zijn
opleiding verder aan de Centre de Musique
Baroque de Versailles en specialiseerde zich
in het barokrepertoire. Naast zang studeerde
hij ook orgel en klavecimbel. Guillon zong
solopartijen in cantates van Bach, in Händels
Messiah, in motetten van Delalande en in lamentaties van Cavalieri en Zelenka.
Pierre Hantaï begon klavecimbel te studeren
op aanmoediging van Gustav Leonhardt, bij
wie hij later ook zou studeren. In 1983 won
hij de eerste prijs op de Internationale BachHändelwedstrijd in Brugge. Samen met zijn

broers Marc en Jérôme en met de violist
François Fernandez stichtte hij het kamerensemble Le Concert Français. Naast projecten
met het kruim van de historische uitvoeringspraktijk treedt Hantaï vandaag vooral op als
solist over de hele wereld.
Peter Kooij was al erg vroeg actief als jongenssopraan. Hij werkte mee aan de integrale
uitvoering van de cantates, passies en vocale
werken van J.S. Bach met het Bach Collegium
Japan onder leiding van Masaaki Suzuki. Naast
zijn concertpraktijk is hij artistiek adviseur van
het Ensemble Vocal Européen en docent aan
het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam
en de Tokyo University of Fine Arts and Music.
Naast zang studeerde Stephan MacLeod ook
viool en piano. Zijn brede repertoire reikt van
renaissance- en barokmuziek over Mozart,
Rossini en de Duitse romantische liedcomponisten tot meer hedendaagse muziek. MacLeod is bijzonder actief in het oratoriumrepertoire, en werkte samen met dirigenten als
Philippe Herreweghe, Gustav Leonhardt en
Reinhard Goebel.
Hans Jörg Mammel studeerde aan het conservatorium van Freiburg bij Werner Hollweg. Hij volgde diverse masterclasses, o.m.
voor zang bij Barbara Schlick en voor authentieke uitvoeringspraktijk bij Reinhard Goebel.
Mammel bouwde een internationale carrière
uit als solist en is actief in de operawereld. Hij
wordt ook geprezen als liedzanger, met een
focus op componisten van de zogenaamde
Tweede Berlijnse School.

BIO’S

Carlos Mena begon zijn opleiding in het
Spaanse Vitoria en behaalde een diploma in
renaissance- en barokmuziek aan de Schola
Cantorum Basiliensis. Ook middeleeuwse
muziek en opera behoren tot zijn werkterrein. Met ensembles zoals Al Ayre Español,
Ricercar Consort en La Capella Reial de Catalunya reist Mena de wereld rond. Hij doceerde ook oude muziek aan de universiteit
van Salamanca.
De sopraan Dorothee Mields studeerde in
Bremen en Stuttgart. Ondanks het zwaartepunt van het 17e- en 18e-eeuwse repertoire
binnen haar muzikale activiteit, zingt ze ook
steeds meer hedendaagse werken. Ze is een
graag geziene gast op festivals en werkte
samen met ensembles als Collegium Vocale
Gent, de Nederlandse Bachvereniging en
Klangforum Wien.
Na zijn gitaar- en luitopleiding wijdde
Philippe Pierlot zich aan de viola da gamba.
Zijn repertoire bevat ook hedendaagse werken, en hij is een van de zeldzame uitvoerders op de bariton, een relatief zeldzaam
instrument waarvoor Haydn ca. 150 werken
schreef. Als dirigent van het Ricercar Consort
concentreert hij zich vooral op 17e-eeuws
repertoire. Daarnaast is hij professor aan de
Hochschule für Musik in Trossingen.
Hoboïst Marcel Ponseele werd in 1981 laureaat van Musica Antiqua. Sindsdien speelde
hij in tal van barokorkesten, o.a. La Petite
Bande, The Amsterdam Baroque Orchestra
en La Chapelle Royale. Met Jan De Winne en

Shalev Ad-El richtte hij in 1988 Il Gardellino
op, waarvan hij artistiek leider is. Daarnaast
dirigeert hij de Harmonie des Champs-Elysées. Samen met zijn broer Francis bouwt hij
nauwgezet oude instrumenten na.
Julian Pregardien studeert sinds 2005 aan
de Musikhochschule Freiburg bij Reginaldo
Pinheiro. Intussen concerteert hij in grote zalen en op internationale festivals. Carissimi’s
Jephte onder leiding van René Jacobs vormt
een van de hoogtepunten van zijn carrière
totnogtoe. Zijn eerste opera-ervaring deed
hij op met Reinhard Keisers Fredegunda in
het Prinzregententheater in München.
In 1985 ondernam het Ricercar Consort een
eerste tournee rond Bachs Musikalisches
Opfer. Algauw bestendigde het ensemble
een internationale renommee, vooral in de
uitvoering van cantates en van Duitse instrumentale barokmuziek. Vandaag wordt het
gedirigeerd door Philippe Pierlot, en wisselt
het grote projecten zoals opera’s van Monteverdi of Telemann af met geestelijke muziek
en kamermuziek.
Céline Scheen studeerde zang in Mons,
Brussel en Londen. Ze heeft reeds een breed
arsenaal aan operarollen op haar actief,
van Thérèse in Poulencs Les mamelles de
Tirésias tot Zerlina in Mozarts Don Giovanni.
Tijdens de vorige Accademia delle Crete
Senesi voerde ze Monteverdi’s Mariavespers uit met het Collegium Vocale Gent
en het Concerto Palatino o.l.v. Philippe
Herreweghe.

Elmer Schönberger studeerde musicologie,
piano en compositie. Naast musicus en musicoloog is hij echter ook journalist, muziekcriticus en auteur. Als toneelauteur debuteerde hij in 1999 bij Toneelgroep Amsterdam
met Kwartetten, een stuk voor vier acteurs
en strijkkwartet. Schönberger verdiepte zich
lange tijd in het werk van de Russische en
excentrieke componist Obouhov.
Matthias Später volgde gitaarlessen sinds
zijn zesde. Nadat hij zijn muziekopleiding
met de grootste onderscheiding voltooide
in Freiburg, begon hij op eigen houtje de
instrumenten van de luitfamilie te (be)studeren. Als luitist en gitarist speelt hij een repertoire van de renaissance tot hedendaagse
creaties. Später doceert gitaar aan het conservatorium van Freiburg.
Yorck Felix Speer studeerde zang bij
Theodor Greß, Alan Speer en Hanna Schwarz.
Zijn brede repertoire omvat niet alleen werk
van Bach, Mozart, Haydn en Brahms, maar
ook minder voor de hand liggende partijen
als Judas in Elgars The Apostles en Satan in
Francks Les Béatitutes. Speer werkte reeds
samen met het Orchestre des ChampsElysées en met het Collegium Vocale Gent,
beide onder leiding van Philippe Herreweghe.
Bekende stem Werner Trio maakt meer dan
radio. Hij presenteert, coördineert en produceert Klara-programma’s als Podium, Alinea
en Trio. Trio zingt ook al meer dan 20 jaar. Als
tenor werkte hij samen met ensembles zoals
Collegium Vocale Gent, La Petite Bande en

Anima Eterna. Daarnaast publiceert hij o.m.
in Muziek&Woord.
Jan Van den Bossche studeerde koordirectie en werkte lang als koorzanger. Sinds
2000 heeft hij het Festival Oude Muziek
Utrecht onder zijn hoede. Hij maakte o.a.
een einde aan het veto op oude muziek die
op moderne instrumenten wordt gespeeld.
In 2007 debuteerde hij als regisseur met de
productie Lettere amorose van Compagnie
Bischoff. Vanaf januari 2009 treedt Van den
Bossche aan als artistiek directeur van het
Festival de Música Antigua in Barcelona.
Matthias Vieweg studeerde aan de Hanns
Eisler Musikhochschule bij Günther Leib. Hij
volgde ook verschillende masterclasses, o.m.
bij Hans Hotter en Dietrich Fischer-Dieskau.
Vieweg won de eerste prijs op de Richard
Strauss Society Competition in 1997, en participeerde in verschillende operaproducties.
Hij concerteerde met Wolfgang Sawallisch,
Helmuth Rilling en René Jacobs en is een
graag geziene gast op muziekfestivals.
Peter Wollny studeerde muziekwetenschap,
kunstgeschiedenis en Germaanse talen. In
1993 promoveerde hij als muziekwetenschapper aan Harvard University, en werd
hij medewerker aan het Bach-Archiv Leipzig.
Wollny publiceert over 17e- en 18de-eeuwse
muziek en werkt mee aan de (her)uitgave
van het werk van Carl Philipp Emanuel, Wilhelm-Friedemann en Johann Sebastian Bach.
Daarnaast doceert hij aan de universiteiten
van Leipzig, Dresden en Weimar.

IN DE KIJKER
vr 28.11.08 / 20.00 / Concertzaal
Orchestre des Champs-Elysées & Collegium Vocale Gent /
Die Schöpfung
Vanaf de première kende Die Schöpfung van Haydn een overweldigend succes. Terecht, want de geheel eigenzinnige muzikale
uitwerking en grenzeloze fantasie zorgen ervoor dat het oratorium vanaf de eerste tonen boeit. Het gerenommeerde Orchestre
des Champs-Elysées en het Collegium Vocale Gent onder leiding
van Philippe Herreweghe staan in voor de uitvoering van dit
intrigerende geheel.
Orchestre des Champs-Elysées © Michel Garnier

CONCERTGEBOUWCAFE
Geniet van een verwenkoffie, fingerfood of lunches à la carte in het Concertgebouwcafé. Beluister aan je
tafel de cd-selectie als voor- of naproefje van een concert, of lees er een goed boek van het Concertgebouw. De cd’s en boeken zijn bovendien ter plaatse te koop. Tijdelijke fototentoonstellingen komen goed
tot hun recht in de hedendaagse architectuur van Robbrecht en Daem. U vindt dit rookvrije cultuurcafé op
de benedenverdieping van het Concertgebouw.

tickets & info: www.concertgebouw.be /

DISCO
VERY

+32 70 22 33 02 /

DIsCOVERYPAS

50 % KORTING voor JONGEREN

Met de steun van De Lijn

In&Uit, ‘t Zand 34, 8000 Brugge

