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La Risonanza &
Fabio Bonizzoni
Händel, Il Trionfo del Tempo e del disinganno
—
CONCERTZAAL - 20.00
19.15 Inleiding door Ignace Bossuyt

C ON C E R T GEBO U W

BIO

Sinds La Risonanza in 1995 werd opgericht door Fabio Bonizzoni, evolueerde het
tot een kamerorkest dat zijn historische
instrumentarium aanpast aan het gespeelde repertoire. Deze musici focussen op
Italiaanse muziek van de late 17e en vroege
18e eeuw. Mede dankzij La Risonanza kwamen componisten als Frescobaldi, Biber,
Kerll, Strozzi, Rossi en Sammartini weer onder de aandacht. Bij het label Glossa neemt
het ensemble alle Italiaanse cantates van
Händel met instrumentale begeleiding op –
een totnogtoe veelbejubelde reeks.
Fabio Bonizzoni studeerde barokorgel en
klavecimbel. Voordat hij zich toelegde op La
Risonanza, speelde hij lang bij barokensembles als Le Concert des Nations, het Amsterdam Baroque Orchestra en Europa Galante.
Hij doceert klavecimbel en leidt de Associazione Hendel, een vereniging die zich toelegt op de studie van Händels muziek in
Italië. Dat Bonizzoni al voor de tweede keer
optreedt tijdens HÄNDEL 09 is geen toeval:
hij heeft een bijzondere affiniteit met de muziek van deze componist.
Elena Biscuola behaalde een diploma in
vocale kamermuziek aan het conservatorium
van Turijn. Later specialiseerde ze zich in het
Duitse Lied bij Dietrich Fischer Dieskau en
Irwin Gage. Biscuola’s repertoire stoelt op
twee pijlers: romantische en oude muziek.
Concerten en festivals in Italië en daarbuiten
combineert ze met opnames. Zo werkte ze onlangs nog mee aan de opname van twee onuitgegeven oratoria van Colonna en Gabrielli.

De Cubaanse sopraan Yetzabel Arias
Fernandez studeerde koordirectie en zang.
In Italië concerteerde ze onder meer met La
Venexiana, La Risonanza, La Divina Armonia
en het Arion Ensemble. Ze maakte reeds
haar opwachting op verschillende Europese
festivals, waaronder het Brugse MAfestival.
Fernandez is ook actief in de opera: La Messagiera in Monteverdi’s Orfeo is slechts een
van de rollen die op haar naam staan.
De Catalaanse sopraan Nuria Rial is tijdens
het seizoen 0809 Friend in Music van het
Concertgebouw. Haar carrière schoot uit de
startblokken met een aantal wedstrijdprijzen
en de mooie cd Claros y frescos ríos (2000).
Hoewel deze publiekslieveling prat gaat op
een open blik en een ruime muzikale horizon, draagt ze de barok een bijzonder warm
hart toe. Een mix van historische interesse
en spontaniteit kleurt haar aanpak van dit
repertoire.
De tenor Makoto Sakurada studeerde in
Tokio en Bologna en zingt vooral barok
en klassiek repertoire. Sinds 1995 werkt
hij samen met het Bach Collegium Japan
o.l.v. Masaaki Suzuki. Onlangs nog zong
Sakurada de evangelist in de passies van
Bach, waarmee het gezelschap door de
VS tourde. Ook Belgische dirigenten als
Philippe Herreweghe en Sigiswald Kuijken
zijn deze tenor niet onbekend. Zijn operadebuut maakte hij als Don Ramiro in La
Cenerentola.
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HÄndel 09

PROGRAMMA

Georg Friedrich Händel (1685-1759),
Il Trionfo del Tempo e del Disinganno HWV 46a
(1707)
-

Sonata. Allegro - Adagio - Allegro
Aria. Fido specchio, in te vagheggio
Recitativo. Io, che sono il Piacere
Aria. Fosco genio, e nero duolo
Recitativo. Ed io, che’l Tempo sono
Aria. Se la bellezza perde vaghezza
Recitativo. Dunque si prendan l’armi
Aria. Una schiera di piaceri
Recitativo. I colossi del sole
Aria. Urne voi, che racchiudete
Recitativo. Sono troppo crudeli i tuoi consigli
Duetto. Il voler nel fior degl’anni
Recitativo. Della vita mortale
Aria. Un pensiero nemico di pace
Recitativo. Folle, tu nieghi il Tempo
Aria. Nasce l’uomo
Aria. L’uomo sempre se stesso distrugge
Recitativo. Questa è la reggia mia
Sonata. Taci: qual suono ascolto?
Aria. Un leggiadro giovinetto
Recitativo. Ha nella destra l’ali
Aria. Venga il Tempo
Aria. Crede l’uom ch’egli riposi
Recitativo. Tu credi che sia lungi
Aria. Folle, dunque tu sola presumi
Recitativo. La reggia del Piacere vedesti
Quartetto. Se non sei più ministro di pene

— Pauze —

Met Nederlandse boventiteling

-

Recitativo. Se del falso piacere
Aria. Chiudi, chiudi i vaghi rai
Recitativo. In tre parti divise
Aria. Io sperai trovar nel vero
Recitativo. Tu vivi invan dolente
Aria. Tu giurasti di mai non lasciarmi
Recitativo. Sguardo, che infermo ai rai del sol si volge
Aria. Io vorrei due cori in seno
Recitativo. Io giurerei, che tu chiudesti i lumi
Aria. Più non cura
Recitativo. È un ostinato errore
Recitativo. Dicesti il vero, e benché tardi intesi
Quartetto. Voglio Tempo per risolvere
Recitativo. Presso la reggia ove il Piacer risiede
Aria. Lascia la spina
Recitativo. Con troppo chiare note
Aria. Voglio cangiar desio
Recitativo. Or che tiene la destra
Aria. Chi già fu del biondo crine
Recitativo. Ma che veggio, che miro?
Recitativo. Sì, bella Penitenza
Duetto. Il bel pianto dell’aurora
Recitativo. Piacer, che meco già vivesti
Aria. Come nembo que fugge col vento
Recitativo. Pure del Cielo intelligenze eterne
Aria. Tu del Ciel ministro eletto

Händels Italiaans oratorium,
Il Trionfo del Tempo e el Disinganno.
Een indringende muzikale reflectie
over de vergankelijkheid
Georg Friedrich Händels belangrijkste historische bijdrage is zonder twijfel het Engelse
oratorium. Puttend uit 30 jaar ervaring met Italiaanse opera’s wist hij perfect hoe een muzikaal drama moest worden opgebouwd en uitgewerkt met personages van vlees en bloed,
die hij muzikaal grandioos portretteerde. De
meeste van zijn oratoria zijn immers muzikale
drama’s, zoals zijn opera’s – soms zelfs dramatisch nog sterker dankzij het ruime aandeel
van het koor, dat een cruciale rol speelt als
commentator of als actieve medespeler. Het
duurzame succes van zijn oratorium Messiah
is er echter wel de oorzaak van dat zijn
andere oratoria vaak verkeerdelijk worden
gekarakteriseerd als ‘liturgische’ of ‘religieuze’ muziek. Ondanks de overwegend Bijbelse
thema’s, meestal uit het Oude Testament, zijn
deze werken niet bedoeld voor de kerk, maar
voor het theater, zij het zonder enscenering.
Het zijn dan ook op en top dramatische composities, waarin karakters met elkaar worden
geconfronteerd en sterke emoties worden
uitgespeeld. Messiah is eerder contemplatief,
het vertelt geen echt verhaal en de tekst bestaat uit een compilatie van Bijbelcitaten. De
meeste andere oratoria zijn echter geschreven
op een libretto, een nieuw geschreven tekstboekje, waarin een verhaal werd ‘herdicht’ en
vaak, met dramatische intenties, emotioneel
aangedikt, zoals in de opera.
Behalve Messiah schreef Händel in Londen
nog enkele eerder contemplatief-reflexieve
oratoria. Zijn allerlaatste uitgebreide compositie, uit 1757, toen hij al blind was, was het
oratorium The Triumph of Time and Truth.
Dit was een herwerkte, uitgebreidere versie

in het Engels van een Italiaans origineel, Il
Trionfo del Tempo e della Verità uit 1737.
Ook dit was niet echt een origineel, maar op
zijn beurt een revisie van een oratorium uit
Händels Italiaanse jaren, Il Trionfo del Tempo
e del Disinganno, dat ontstond in Rome in
1707. In 1757, vijftig jaar na datum, nam de
blinde componist dit werk, dat hem blijkbaar
nauw aan het hart lag, opnieuw ter hand. Dit
was des te toepasselijker in zijn oude dag,
want het is een allegorische reflectie over de
vergankelijkheid van de schoonheid en de
tijdelijkheid van ons bestaan. Vandaag gaan
we terug naar de oorspronkelijke Romeinse
versie uit 1707.
Toen Händel in het begin van 1707 in Rome
aankwam, moest hij er niet op rekenen zich
daar te vermeien in de opera, want die was
in 1698 onder de pauselijke banvloek tijdelijk van de muzikale kaart geveegd, tot eind
1709, toen Händel al vertrokken was. Maar
in private kringen van adellijke, zowel geestelijke als wereldlijke mecenassen was er gelegenheid genoeg om zijn talent te demonstreren, vooral met profane cantates. Tot zijn
religieus geïnspireerde Romeinse composities
behoren naast Latijnse psalmen en motetten
ook twee oratoria: Il Trionfo del Tempo e del
Disinganno uit 1707 en La Resurrezione uit
1708. Il Trionfo was Händels eerste meer ambitieuze compositie in Italië, een groots werk
op tekst van kardinaal Benedetto Pamphili,
één van Händels artistieke beschermheren
in Rome. Pamphili was niet alleen literair begaafd, maar tevens een gepassioneerde muziekliefhebber. In zijn paleis organiseerde hij
elke zondag een literair-muzikale ‘conversazione’, met uitvoeringen door de beste musici,
vaak kleine ensembles. Voor de uitvoering van
enkele grotere oratoria, wellicht ook Händels
Il Trionfo, voorzag hij een grotere bezetting,

geleid door de beroemde violist en componist Arcangelo Corelli.
De tekst van Il Trionfo del Tempo e del
Disinganno, in afwisseling tussen recitatieven
en aria’s, omvat een theologisch dispuut tussen vier allegorische figuren als personificaties
van Bellezza (de Schoonheid), Piacere (het
Genot), Tempo (de Tijd) en Disinganno (letterlijk: de Ontgoocheling, hier op te vatten
als de Waarheid). Het is een reflectie over de
tijdelijkheid van de wereldse schoonheid en
over het streven naar hogere, religieuze idealen. Piacere probeert Bellezza te overtuigen
zich blijvend over te geven aan het genot.
Tempo en Disinganno proberen haar – aanvankelijk tevergeefs – te overtuigen van haar
vergankelijkheid. Er ontspint zich een geanimeerde discussie tussen de vier protagonisten, waarbij Bellezza haar vergissing uiteindelijk inziet en zich bekeert tot een spiritueel
leven: alleen de innerlijke schoonheid van de
ziel voert tot God.
Op het eerste gezicht laat dit moraliserende
libretto weinig ruimte voor karakterisering,
maar Händel slaagt er wonderwel in de symboliek en de soms ietwat duistere beeldentaal van de aria’s meesterlijk in klanken te vertalen, met geregeld dramatische accenten.
De spanning tussen de tegenpolen BellezzaPiacere enerzijds en Tempo-Disinganno anderzijds weet hij uitstekend op te drijven tot
Bellezza Piacere definitief opgeeft en kiest
voor ‘hogere waarden’. Händel slaagt er zelfs
in het niet-scenisch voorgestelde drama zeer
plastisch voor ogen te stellen. Een onvergetelijk moment is de scène waarin Bellezza wordt
binnengeleid in het verleidelijke paleis van
Piacere. Temidden van een lieflijke tuin wekt
‘een gracieuze jongeling’ (‘un leggiadro giovinetto’) betoverende klanken op: het gaat hier
om de componist Händel zelf, die het orgel
bespeelt in een concerterende ‘sonata’ en

aansluitend in de aria van Piacere. Dit is meteen ook een treffend voorbeeld van Händels
bijzonder verfijnde instrumentatie, met heel
wat solistische tussenkomsten voor diverse
instrumenten zoals viool (Corelli!), cello, hobo
en enkele keren de blokfluiten. Een onweerstaanbare aria is bijvoorbeeld Crede l’uom,
met de zachte tinten van twee blokfluiten
(‘piano’), waarin Disinganno mediteert over
het vlieden van de tijd. In het middendeel
ervan, Ma se i colpi, drijft Händel echter het
tempo op tot allegro en pauzeren de blokfluiten bij het oproepen van de vernietigende
‘hamerslagen van de tijd’. Een aantal aria’s
uit dit werk zal de luisteraar niet onbekend in
de oren klinken. Zoals uit de Italiaanse cantates heeft Händel ook uit dit werk heel wat
fragmenten ‘gerecycleerd’ in later werk, een
toen alom bruikbare praktijk, die ook Bach
geregeld toepaste. Een aria, die meestal één
enkel affect of één enkele idee uitdrukte, kon
immers vaak probleemloos overgeplant worden naar een gelijkaardige context. Een van
de bekendste voorbeelden is ongetwijfeld
het beroemde lamento in sarabandetempo
Lascia ch’io panga uit de opera Rinaldo, die
Händel uit Il Trionfo plukte. De oorspronkelijke tekst Lascia la spina dient voor een aria van
Piacere, die Bellezza met zachte aandrang
probeert te overtuigen alles uit het leven nu
te halen: ‘pluk de roos en laat de doornen!’
In dit nog steeds zelden uitgevoerde ‘jeugdwerk’ leverde Händel een briljant staaltje van
muzikale overtuigingskracht, waaruit blijkt dat
hij toen al kon doorgaan als een compleet geïtalianiseerde lyricus én evenzeer als een volleerd dramaticus, die zijn talent kort nadien
op de ‘echte’ scène meesterlijk ontplooide in
de opera’s Rodrigo (Florence, 1707) en vooral
Agrippina (Venetië, 1709).
Ignace Bossuyt

Een leidraad door Il Trionfo
Allegorische figuren:
- Bellezza (sopraan)
- Piacere (sopraan)
- Disinganno (= Verità) (alt)
- Tempo (tenor)
DEEL 1
1. Sonata: Allegro – Adagio – Allegro
2. Bellezza kijkt in haar spiegel en is
bezorgd dat de jaren uiteindelijk vat op
haar zullen krijgen (aria: Fido specchio).
3. Piacere bezweert haar dat haar schoonheid duurzaam zal zijn. Bellezza belooft
Piacere trouw te blijven (rec.: Io, che sono
il Piacere)
4. Piacere raadt Bellezza aan haar sombere
gedachten te verdrijven (aria: Fosco genio)
5. Tempo en Disinganno verschijnen ten
tonele en bezweren Bellezza dat schoonheid maar een bloem is die mettertijd
verwelkt (rec.: Ed io che’l Tempo sono)
6. Disinganno is overtuigd van de
vergankelijkheid van de schoonheid
(aria: Se la bellezza)
7. Alle vier besluiten zij een discussie aan
te gaan om uit te maken wie gelijk heeft
(rec.: Dunque, si prendan l’armi)
8. Bellezza schenkt haar vertrouwen aan
Piacere (aria: Una schiera di piaceri)
9. Tempo vraagt zich af hoe het mogelijk
is dat Bellezza hem de oorlog verklaart
(rec.: I colossi del sole)
10. Tempo kijkt in de graftomben en ziet de
vreselijke uitwerking van de tijd: alles wekt
treurnis en afgrijzen op (aria: Urne voi)
11. Piacere zet zich tegen Tempo af en
beweert dat genot de jeugd toebehoort
(rec.: Sono troppo)
12. Bellezza en Piacere zijn ervan overtuigd

dat men zich tijdens zijn jeugd geen zorgen
hoeft te maken (duet: Il voler nel fior)
13. Disinganno geeft kritiek op dit
standpunt, maar Bellezza wimpelt dit af
(rec.: Della vita mortale)
14. Bellezza wil zich verzetten tegen de tijd
omdat zij gelooft in de geneugten van de
eeuwige jeugd (aria: Un pensiero nemico)
15. Disinganno verwijt Bellezza het
ontkennen van de tijd en nodigt haar uit
te denken aan haar voorouders, die alle
gestorven zijn: ‘schoonheid keert niet
terug’. Piacere en Bellezza wimpelen deze
gedachte af (rec.: Folle, tu nieghi)
16. Tempo reflecteert over de tegenstelling
tussen ‘de mens’, die vergankelijk is en ‘het
jaar’, dat telkens terugkeert (aria: Nasce
l’uomo)
17. Disinganno vertolkt dezelfde gedachte
(aria: L’uomo sempre)
18. Piacere neemt Bellezza mee in haar
koninkrijk waar alles in een idyllische sfeer
in bloei staat (rec.: Questa è reggia mia)
19. Sonata - Bellezza vraagt zich af welke
klanken zij hoort (rec.: Taci)
20. Piacere zegt dat een lieflijke jongeman
haar wil charmeren (aria: Un leggiadro
giovinetto)
21. Bellezza merkt op dat de musicus
(= Händel) vleugels aan zijn handen heeft
en meer blijkt te zijn dan een sterfelijk
wezen (rec.: Ha nella destra)
22. Bellezza bespot Tempo: zijn optreden is
tevergeefs (aria: Venga il Tempo)
23. Disinganno reflecteert over het feit
dat de tijd onmerkbaar voortschrijdt zonder
dat de mens zijn harde slagen merkt
(aria: Crede l’uom)
24. Tempo antwoordt Bellezza dat zij,
indien zij hem geen gehoor geeft, dan toch
beter een plaats reserveert in de hemel,
waar er geen tijd bestaat. Hij waarschuwt

haar niet te lang te wachten zich te
bedenken want haar redding kan te laat
komen (rec.: Tu credi che sia lungi)
25. Tempo vraagt haar of ze echt gelooft
dat de tijd alleen op haar geen vat heeft
(aria: Folle)
26. Disinganno en Tempo vragen Bellezza
om Piacere uit te nodigen naar het rijk van
de waarheid (rec.: La reggia del Piacer)
27. Bellezza wil hen volgen op voorwaarde
dat ze niet in dienst staan van de droefheid - Piacere nodigt haar uit de fleurige
weg niet te verlaten - Disinganno en Tempo
nodigen Bellezza uit in de spiegel van de
waarheid te kijken: het is de enige uitweg
om echt te genieten (kwartet: Se non sei
più).

DEEL 2
28. Tempo toont Bellezza wat de waarheid
is: onopgesmukt, in witte kleren stralend
in het eeuwige zonlicht. Hij geeft haar
de spiegel van de waarheid waarin zij die
ware gedaante kan zien (rec.: Se del falso
piacere).
29. Piacere waarschuwt haar dat ze het
genot zal verliezen als ze in de spiegel kijkt
(aria: Chiudi)
30. Tempo verwijt Bellezza dat de eeuwigheid haar zal ontsnappen (rec.: In tre parti)
31. Bellezza is nog niet overtuigd: zij vindt
in de waarheid geen genot, alleen verdriet
(aria: Io sperai)
32. Piacere raadt haar aan niet met verdriet
te leven maar het genot te zoeken
(rec.: Tu vivi)
33. Piacere beweert dat Bellezza beloofd
heeft hem altijd te volgen, anders zal
verdriet haar deel zijn (aria: Tu giurasti)
34. Piacere: ‘wie in de zon kijkt, wordt
verblind en geeft de zon de schuld’
(rec.: Sguardo)
35. Bellezza: zij wil zowel berouw tonen
als genieten. Disinganno vraagt: ‘welk
plezier?’. Bellezza antwoordt: ‘het zuiverste
en wat meest voldoening schenkt’
(aria: Io vorrei)
36. Disinganno is ervan overtuigd dat
Bellezza niet in de spiegel van de waarheid
heeft gekeken. Bellezza geeft dit toe.
Disinganno antwoordt dat een dergelijk
plezier slechts bestaat wanneer de ziel
mooier is dan het lichaam (rec.: Io giurerei)
37. Disinganno: ‘de ziel betreurt haar
misstappen zoals wie met afschuw vanuit
de hoge bergen naar de donkere vlakte
kijkt’ (aria: Più non cura)
38. Tempo reflecteert over de vergissing
die men begaat wanneer men de weg

verlaat, geleid door Tempo en Consiglio
(‘goede raad’) (rec.: E un ostinato errore)
39. Tempo: ‘de stuurman moet zijn boot
niet in de storm sturen maar naar de haven
terugkeren’ (aria: E ben folle)
40. Bellezza blijft twijfelen en wil meer tijd
om na te denken (rec.: Dicesti il vero)
41. Tempo, Disinganno en Piacere
proberen Bellezza te overtuigen
(kwartet: Voglio tempo)
42. Bellezza vraagt aan Disinganno waar de
rivier in de tuin van Piacere vandaan komt.
Disinganno zegt dat die bestaat uit de
tranen van dwaze minnaars: die rivier
bereikt nooit de zee, maar droogt onderweg uit. De tranen van de rechtschapenen
worden echter parels in de hemel
(rec.: Presso la reggia)
43. Piacere herhaalt met aandrang dat
Bellezza alles moet halen uit het leven nu:
‘pluk de roos en laat de doornen!’
(aria: Lascia la spina)
44. Bellezza vraagt Disinganno nog eens
naar de spiegel van de waarheid. Zij neemt
afscheid van Piacere (rec.: Con troppo
chaire note)
45. Bellezza komt tot inkeer en wil een
andere weg volgen (aria: Voglio cangiar)
46. Bellezza verwerpt Piacere, die protesteert, maar Disinganno scheldt Piacere uit
(rec.: Or che tiene)
47. Disinganno: ‘de slechte raadgever, die
strikken spande voor de schoonheid, gaat
ten onder’ (aria: Chi già fu)
48. Bellezza ziet zichzelf niet meer als mooi,
maar als lelijk (rec.: Ma che veggio)
49. Bellezza: ‘een volgeladen schip werpt
zelfs zijn schatten overboord als het de
verkeerde weg volgt’ (aria: Ricco pino)
50. Bellezza vraagt aan Penitenza hoe ze
boete kan doen als een teken van haar
ijdelheid: zij verkiest een leven vol door-

nen in een eenzame cel (rec. acc.: Si, bella
Penitenza)
51. Disinganno en Tempo: ‘dauwdruppels
op de bloemen zijn parels, tranen uit
berouw zijn verdriet’ (duet: Il bel pianto)
52. Bellezza verzoekt Piacere ook eens in
de spiegel te kijken. Ze wil hem voor altijd
vergeten (rec.: Piacer, che meco)
53. Piacere weigert en besluit te vluchten
want hij wil geen leven vol bedrog
(aria: Come nembo)
54. Bellezza smeekt de engelen haar bede
te aanhoren en de stralen van de Eeuwige
Zon over zich te laten schijnen (rec.: Pure
del Cielo)
55. Bellezza verzoekt haar bewaarengel
om haar ‘vernieuwde hart’ aan God aan te
bieden (aria: Tu del Ciel)
Ignace Bossuyt

Benedetto Pamphili

Händel anders – III
Het nieuws van het Venetiaanse succes van Händels opera Agrippina (zie Händel anders II,
in het programmaboek van 21.03.2009) verspreidde zich als een lopend vuurtje over Italië
en had Rome eerder bereikt dan Händel zelf. Het leverde hem meteen een mecenas op:
kardinaal Ottoboni, voor wie hij verscheidene werken componeerde in een zo meesterlijke
stijl dat ze de beroemdste componisten in opperste verrukking én in de hoogste verwarring
brachten. Althans, dat beweert William Coxe (zie ook Händel anders I en II) in zijn Anecdotes of George Frederick Handel and John Christopher Smith uit 1799. In huize Ottoboni of
liever ten paleize Ottoboni, werd er een wedstrijd gehouden tussen Händel en Domenico
Scarlatti, die beiden een gedeelde lauwerkrans opleverde. Inzake opera verwierf Händel
het onbetwistbare meesterschap; wie de beste was in het bespelen van het klavecimbel
bleef onbeslist. Waar of niet waar?
Händel werd een graag geziene gast in de paleizen van de kardinalen Pamphili en Colonna.
Voor kardinaal Pamphili, die het talent bezat zomaar gedichten uit zijn mouw te schudden,
componeerde Händel stante pede muziekwerken, waaronder Il Trionfo del Tempo e del
Disinganno en een lofdicht op de muziek, waardoor Pamphili hem met Orpheus vergeleek.
Waar of niet waar?
Na Rome vertrok Händel richting Napels, waar hij op verzoek van Donna Laura, een Spaanse prinses, Aci en Galatea schreef. Na een tweede reis naar Florence, Rome en Venetië
verliet hij Italië, waar zijn roem zijn hoogste verwachtingen had overtroffen. Hij werd er ‘Il
Sassone’ genoemd en ware hij in Italië gebleven, voorwaar, dit zou zijn familienaam zijn
geworden. Dixit William Coxe!
Johan Huys

IN DE KIJKER
za 04.04.09 / 20.00 / Concertzaal
Collegium Vocale Gent & Akademie für Alte Musik Berlin / BrOckes passion
De publicatie van zijn eerste omvangrijke werk bracht de Duitse dichter Barthold Heinrich Brockes onmiddellijke faam. Zoals vele componisten besloot Händel Der für die Sünde der Welt gemartete und sterbende
Jesus als basis te nemen voor een nieuwe compositie: een oratorium. Het werd zijn enige grootschalige
religieuze werk in het Duits – alleen al daarom meer dan de moeite waard om te horen.

concertgebouwcahier
Georg Friedrich Händel
‘Georg Friedrich Händel’ is het tweede uit een reeks cahiers die het Concertgebouw samen met Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts uitgeeft. Deze biografie
rolt een verhelderende leidraad uit voor elke liefhebber van barokmuziek. Professor
Ignace Bossuyt knoopt de muzikale ijkpunten van de meester aan elkaar, en dat zijn
er heel wat. Met een repertoire van ruim zeshonderd werken laat het veelzijdige
leven van de barokcomponist zich niet makkelijk samenvatten. Daarom worden
in deze biografie ook de achterliggende maatschappelijke dynamieken tegen het
licht gehouden. Het cahier bevat diepgravende duiding, aangevuld met prachtige
illustraties. Een hebbeding voor iedereen met een passie voor muziek.
Tijdens het festival te koop aan verlaagd tarief (€ 12), bij elke voorstelling aan de programmabalie, in het
Concertgebouwcafé en bij In&Uit Brugge. Ook verkrijgbaar bij de betere boekhandel.
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

In&Uit, ‘t Zand 34, 8000 Brugge

