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BIO’S

Currende werd in 1974 opgericht. Aanvankelijk werkte dit vocale ensemble zonder
dirigent en was Erik Van Nevel een van de
zangers; de laatste jaren is dat bij steeds
meer concerten opnieuw het geval. De
zangstijl van Currende is herkenbaar aan het
heldere klankbeeld, de grote vitaliteit en de
verzorgde tekstexpressie. Naast hun bijzondere affiniteit met de grillige 17e eeuw promoten Erik Van Nevel en zijn ensemble het
fantastische patrimonium van de Vlaamse
polyfonie. Hun originele programmering
werpt steeds weer een verfrissend licht op
deze ‘oude muziek’.

Joachim Brackx studeerde compositie in
Gent bij Godfried-Willem Raes. Hij ontwikkelde een persoonlijke maar zeer flexibele
stijl en krijgt geregeld opdrachten van ensembles, instellingen en productiehuizen.
Het gaat daarbij vooral om vocale muziek,
vaak met elektronica. Brackx’ jongste passie
is muziek voor de podiumkunsten. Momenteel is hij componist in residentie bij Muziektheater Transparant. Naast zijn compositieactiviteit zingt hij in ensembles als Currende,
Collegium Vocale Gent en het Amsterdam
Baroque Orchestra & Choir.

Erik Van Nevel studeerde hobo, zang en directie. Hij is stichter-dirigent van Currende
en zingt in solistische bezetting met het
Currende Consort. Naast zijn functie als kapelmeester van de Brusselse kathedraal tussen 1983 en 2000, zong hij ook lang in het
Huelgas ensemble van zijn oom Paul. Zijn
discografie met Currende en het Brussels
Kathedraalkoor telt verschillende opnames
die erg positief werden onthaald. Erik Van
Nevel doceert koordirectie, kamermuziek
en oude muziekpraktijk aan het Lemmensinstituut.
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uitvoerders

PROGRAMMA

koor

Orlandus Lassus (1532-1594),

Currende

Hieremiae prophetae lamentationes (1585)
- Primi Diei. Lamentatio Prima

dirigent
Erik Van Nevel

Joachim Brackx (1975),
Whispers (2009), op teksten van Ramsey Nasr

sopraan

(De Geliefden, Slotkoor) vertaald naar het Latijn

Marina Smolders

door Martine Vanacker (Amantes, Chorus Ultimus)

Kerlijne Van Nevel

creatie in opdracht van het Concertgebouw
en Muziektheater Transparant

Sarah Abrams

- Amantes, prima pars

alt
Bart Uvyn

Orlandus Lassus,

Gemma Jansen

- Primi Diei. Lamentatio Secunda

tenor

Joachim Brackx,

Lode Somers

- Amantes, secunda pars

Patrick Debrabandere
Niek Van den Dool

Orlandus Lassus,

Adriaan De Koster

- Primi Diei. Lamentatio Tertia

bas

Joachim Brackx,

Paul Mertens

- Amantes, tertia pars

Joachim Brackx

Orlandus Lassus,
techniek

- Secundi Diei. Lamentatio Prima

Benjamin Timmermans
(Muziektheater Transparant)

Joachim Brackx,
- Chorus Ultimus

festivalsponsors SHHHT!!!
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In deze tijden van geluidspollutie, lawaaipolitie en gehoorschade is het festivalweekend
SHHHT!!! een verademing. Drie dagen lang
zoekt het Concertgebouw de tactiele klanken op, het fluisteren van instrumenten en de
menselijke stem. De nauwkeurigheid waarmee componisten van vandaag werken met
geluid heeft bij velen in een verstilde esthetiek geresulteerd. Dat deze muziek toch een
grote zeggingskracht kan bezitten, bewijst de
schare musici die mee hun schouders onder
dit festival zetten. Nieuw werk van Mayke Nas
en Joachim Brackx, en héél veel boeiende
werken op verschillende locaties. Laat u verrassen … en denk eraan: SHHHT!!!
Jerusalem convertere
In 586 v.C. werd Jeruzalem door de Babylonische legers onder de voet gelopen. De plunderende krijgsmachten verwoestten daarbij
de legendarische tempel van Salomo en voerden de elite van het joodse volk mee in ballingschap. Volgens de overlevering vluchtte
de profeet Jeremia de stad uit. In een grot
nabij een van de stadspoorten, tegen de achtergrond van krijgsgeluiden en rookpluimen,
schreef hij de vijf klaagliederen die in het gelijknamige boek van het oude testament zijn
opgenomen. Uit de kracht van deze teksten
spreekt de versheid van de tragedie. De metaforische taal beschrijft de ooit zo levendige
stad als een treurende weduwe. De geslagen
wonden zijn diep en de pijn onmeetbaar,
voorbijgangers schudden moedeloos het
hoofd.
Vandaag de dag is de tempelberg in Jeruzalem
een van de merkwaardigste locaties ter wereld. De stad zelf is een belangrijk centrum
voor alle drie de abrahamgodsdiensten:
jodendom, christendom en islam. Op de
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plaats waar de joodse tempels stonden (een
tweede werd door de Romeinen neergehaald) vormt het westelijke deel van de fundamenten ervan het enige zichtbare restant. Op
diezelfde plaats kwam later ook de profeet
Mohammed, met de berg als decor voor zijn
hemelvaart. Net boven de plaats waar joodse
gelovigen hun gebeden fluisteren tegen de
klaagmuur, herrezen dan ook de rotskoepel
en de al-aqsamoskee, twee belangrijke moslimgebouwen. Ook in dit concertprogramma
bouwen ogenschijnlijk onverzoenbare tradities verder op elkaar. De christelijke lezing
van de joodse lamentaties, op muziek gezet door de ‘Vlaamse’ polyfonist Orlandus
Lassus, wordt geconfronteerd met nieuw
gecreëerd werk van de hand van Joachim
Brackx, op teksten van de Nederlands-Palestijnse dichter Ramsey Nasr.
De Latijns-christelijke traditie grijpt terug naar
de oudtestamentische lamentaties in de liturgie van de goede week. Tijdens de dagen
rond de herdenking van Jezus’ lijden en kruisdood, komen teksten aan bod die refereren
aan de donkerste periodes uit het bijbelse
verleden. In het monastieke getijdengebed
vormen de klaagzangen van de profeet Jeremia de eerste drie lezingen tijdens de nachtelijke diensten van witte donderdag, goede
vrijdag en stille zaterdag. De teksten worden
in de gregoriaanse liturgie gereciteerd en
daarbij omkaderd door een inleiding (incipit:
‘hier beginnen de lamentaties van de profeet
Jeremia’) en een keervers dat elke lezing besluit. Dat refrein, met de tekst ‘Jeruzalem, bekeer u tot de heer uw god’, behoort niet tot
de lamentaties zelf, maar vormt als het ware
een antwoord op het weeklagen. Een verdere eigenaardigheid is het gebruik van de
letters ‘aleph’, ‘beth’, ‘ghimel’ enzovoort. De
klaagzangen zijn achrosticons: de verzen zijn
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genummerd volgens de tweeëntwintig letters van het hebreeuwse alfabet. Hoewel die
geen inhoudelijke betekenis hebben, werden
ze toch mee van een gregoriaanse melodie
voorzien.
Meerstemmige bewerkingen van lamentatieteksten komen voor vanaf de vijftiende
eeuw. Vele componisten uit de renaissance
componeerden polyfone zettingen voor de
liturgie van de goede week, waarbinnen de
lamentaties een aparte traditie vormen. De
polyfonie neemt de structuur van het originele eenstemmige gebruik over. De inleidende woorden en het afsluitende refrein
zijn dus eveneens polyfoon getoonzet. Dat
laatste, het terugkerende ‘Jerusalem, convertere’, vormt daarbij vaak de retorische climax
van het geheel, hetzij door een toenemende
densiteit, hetzij door een ultieme verstilling
van de muziek. Ook de hebreeuwse letters
worden meerstemmig uitgecomponeerd. De
veelstemmige muzikale verwerking van deze
individuele letters, met uitgesponnen en ineengevlochten melodieën, vormt als het ware
een auditieve pendant van de rijkelijk versierde kapitalen in manuscripten uit die tijd.
In opdracht van zijn broodheer, de Beierse
hertog in München, zette Orlandus Lassus de
lamentaties tweemaal op muziek. Een vierstemmige cyclus is slechts in één handschrift
bewaard en wordt nog zelden uitgevoerd.
Bekender is de cyclus voor vijf stemmen uit
1585 die zowel in München als in Parijs in
druk verscheen. Typerend voor Lassus is de
gebalde retorische stijl die wordt bereikt door
een compacte behandeling van het stemmenmateriaal. Met veel aandacht voor de
correcte voordacht van de Latijnse teksten
maakt Lassus gebruik van relatief eenvoudige
declamatorische motieven. Die stapelt hij in
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de verschillende stemmen opeen, nu eens
gemeenschappelijk, met een transparante
voordracht als resultaat, dan weer met lichte
verschuivingen, zodat een complex kluwen
van inzetten ontstaat. Een voorwaartse dynamiek is het resultaat van een rechtlijnige
aanpak zonder veel tekstherhaling. Uitzonderingen zijn passages waar Lassus de expressieve geladenheid van de tekst muzikaal extra kracht wil bijzetten. Daartoe verruimt de
componist het contrapunt tot een wijdvertakt
spel van imitatieve inzetten en voorziet hij
bepaalde sleutelwoorden van een bijzondere
harmonisch kleur. Ook de hebreeuwse letters
voorziet hij van een meerstemmige halo die
de nadruk legt op de horizontale streving van
het melodische lijnenspel.
Voor zijn composities Amantes en Chorus
Ultimus gebruikt Joachim Brackx de Latijnse
vertaling van de gedichten De geliefden en
Slotkoor van Ramsey Nasr. De bevreemdend
lichamelijke poëzie van het eerste gedicht
sluit, zeker in de Latijnse bewoording, merkwaardig goed aan bij het intimistisch-expressieve karakter van de lamentatieteksten. Door
het gebruik van reciteertonen en polyfone
technieken verwijst de muziek enerzijds naar
oudere stijlen zoals het gregoriaans en de renaissance. Anderzijds worden de vertrouwde
kenmerken in een vernieuwend kleedje gestoken door verschillende lagen boven elkaar
te plaatsen en harmonische wrijvingen op te
zoeken. In Chorus Ultimus, een meditatie op
dood, vervaagt de transparante declamatie
door de partijen tot een uiteengeschoven
weefsel van levensloze declamatie.
Simon Van Damme
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Orlandus Lassus
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De profeet Jeremia
In feite worden de klaagliederen, zo genoemd naar een bijbelboek, door de joodse en
christelijke traditie ten onrechte aan de profeet Jeremia toegeschreven. Het boek klaagliederen omvat vijf liederen die op een hartstochtelijke manier de val van Jeruzalem (586
v.C.) bewenen en het volk oproepen tot boetedoening en inkeer. Jeremia had de val van
Jeruzalem voorspeld en werd vermoedelijk daarom ook als de auteur van de klaagliederen
aanzien.
Het openingsvers van het bijbelboek Jeremia bevat de enige informatie omtrent de afkomst van deze profeet. Het luidt als volgt: ‘De woorden van Jeremia, zoon van Chilkia,
een priester uit Anatot in Benjamin’ (Willibrordvertaling). Het boek omvat profetieën in poëzie, redevoeringen in proza, mededelingen in de eerste persoon en verhalen in de derde
persoon over de profeet Jeremia zelf, die een der grote profeten van Israël is geworden.
Het boek heeft verschillende redacties ondergaan en de Jeremiabiografie in het boek is
vermoedelijk een schepping van latere redacteurs.
Jeremia profeteerde bijna uitsluitend in Jeruzalem gedurende minstens veertig jaar. Zijn
eerste optreden vond plaats in 627 (v.C.). Tussen 622 en 609 hulde hij zich in stilzwijgen. In
609 waarschuwde hij koning en volk opnieuw en in 597 een derde keer voor het onheil dat
Jeruzalem bedreigde. Na de val en verwoesting van Jeruzalem in 586 onder de Babylonische koning Nukadnesar werd een groot deel van de bevolking naar Babel weggevoerd.
Jeremia echter vluchtte, samen met zijn vriend en secretaris Baruch, naar Egypte, waar hij,
naar verluidt, door eigen volksgenoten gestenigd zou zijn.
Johan Huys
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in de KiJKer
wo 11.03.09 / 20.00 / kamermuziekzaal
TRiATu / jOSSE dE PAuW
Triatu verheft het tokkelen, raspen en kloppen tot een ware
kunstvorm. In Mauricio Kagels Dressur gooien ze niet enkel
hun handen, maar hun hele lichaam in de strijd. Uitbundigheid,
gecontroleerde chaos, maar vooral een grote portie humor en
een jeugdig enthousiasme vormen de basis. Josse De Pauw reageert op Kagels Dressur met een eigen tekst en speelt in op
de uitnodiging van Kagel om méér te doen met de partituur.
Triatu

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
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