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Biografie
Het ensemble Encantar werd eind 2006
opgericht door vier jonge zangeressen.
Sarah Abrams, Lieselot De Wilde, Kerlijne
Van Nevel en Soetkin Baptist stelden zich
tot doel het rijke polyfone repertoire uit de
14e, 15e en 16e eeuw te bestuderen en op
een eigentijdse manier aan het publiek te
presenteren. Het ensemble onderzoekt de
mogelijkheid om met vier vrouwenstemmen (een sopraan, twee mezzo’s en een
alt) de voornamelijk voor mannenstemmen
geschreven polyfonie aan een hoger register
aan te passen en zo een eigen kleur te
geven. Voor Jeugd&Muziek stelde Encantar
in 2008 het programma ‘Mix Méditerrané’
samen, met een selectie uit het indrukwekkende oeuvre van zuiderse polyfonisten als
Morales, Guerrero, Festa en Palestrina. Voor
deze productie werkten de zangeressen
samen met de acteur Hendrik De Smedt, in
een regie van Maja Jantar. In 2010 en 2011
zal het ensemble toeren met SOMA, een
programma waarin muziek en dans elkaar
ontmoeten. Encantar volgde masterclasses
bij Erik Van Nevel, Jean Tubéry en Marcel
Pérès, en trekt jaarlijks enkele dagen naar
Arezzo voor masterclasses bij Jill Feldman
en Kees Boeke. Het ensemble is laureaat van
Gouden Vleugels en winnaar van de Klara
Tandemtrofee 2009. In 2010 staan twee
cd-opnames op stapel, één samen met het
blokfluitconsort Vier op ‘n Rij bij AEOLUS
en een eerste eigen opname bij het label
Phaedra.

Scoop
Het Concertgebouw wil met het nieuwe
project ‘Scoop’ jonge kunstenaars een
duwtje in de rug geven. Jonge ensembles met een frisse blik op kamermuziek
kiezen het repertoire waarin ze zich het
best thuis voelen en presenteren dit
voor een geïnteresseerd publiek. Het
Concertgebouw nodigt muziekprogrammatoren uit voor een ontdekking
en geeft de ensembles een professioneel gemonteerde liveopname mee.
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Sarah Abrams
sopraan
Lieselot De Wilde
Kerlijne Van Nevel
mezzosopraan
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alt
Sofie Vanden Eynde
luit
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Josquin Desprez (1450/55-1521), Proch dolor / Pie Jesu
Pierre de la Rue (ca 1450-1518), Tous les regretz
Constanzo Festa (ca 1495-1545), Lamentatie I
Francesco Spinacino (1450-1507), Recercare (luit solo)
Alexander Agricola (1445/46-506), Ave Maris Stella
Pierre de la Rue (ca 1450-1518), Tous nobles cuers
Franciscus Bossinensis (?-1510), Recercar 20 (luit solo)
Alexander Agricola (1445/46-1506), Comme Femme (luit solo)
Alexander Agricola (1445/46-1506), O crux ave
— Pauze —

Francesco da Milano (1497-1543), Ricercar 40 (luit solo)
Francesco da Milano (1497-1543), Ricercar 8 (luit solo)
anoniem, Triste suis
Loyset Compère (ca 1445-1518), Paranymphus
Pierre de la Rue (ca 1450-1518), Pour ung jamais
Constanzo Festa (ca 1495-1545), Regina Coeli
Francesco da Milano (1497-1543), Ricercar 51 (luit solo)
Joan Ambrosio Dalza (?-1508), Calata ala spagnola (luit solo)
Constanzo Festa (ca 1495-1545), Lamentatie II
anoniem, Dulces exuviae

vox

Dit concert wordt opgenomen.
Bedankt voor het vermijden van storende geluiden.

Comme femme ...
Historisch gezien zijn de kunsten voor het
overgrote deel door mannen beoefend. Ook
de muziekgeschiedenis is bijna exclusief
bevolkt door beroemde heerschappen,
componisten in de eerste plaats, maar – en
zeker wat oude muziek zoals die van de
renaissance betreft – uitvoerders evenzeer.
Tijdens de vijftiende en zestiende eeuw was
muziek in Europa hoofdzakelijk een mannenzaak, zowel in kerken en kapellen als tijdens
banketten en andere evenementen. Maar
al die heren componisten, zangers, instrumentalisten (in de renaissance was men het
meestal allemaal tegelijk), wat zouden ze
hebben aangevangen zonder het vrouwelijke geslacht? Het andere geslacht is net
hun grootste inspiratiebron, hetzij in de goddelijke gedaante van Maria, hetzij in die van
(onbereikbare) geliefde.
De vele gezichten van de vrouw vormen het
thematische uitgangspunt van dit concert,
met een keuze aan liedteksten die ‘la femme’ ook talig ‘verbuigen’ in al haar facetten.
De muzikale kern van het programma bestaat uit een aantal composities die bewaard
zijn in twee liedboeken uit de bibliotheek
van Margaretha van Oostenrijk (1480-1530).
Als dochter van Maximiliaan van Oostenrijk
en Maria van Bourgondië, zus van Filips
de Schone en op die manier tante van de
toekomstige keizer Karel, was Margaretha
een politieke sleutelfiguur. Vanuit Mechelen
bestuurde zij jarenlang als landvoogdes de
Nederlanden.
Maar hoe steekt de glans van haar politieke
carrière af tegen de doffe persoonlijke
ellende die Margaretha te beurt viel. Op
tweejarige leeftijd verliest ze haar moeder
door een jachtongeval. Ze is nauwelijks elf
wanneer ze de dupe wordt van een mislukte

politieke constructie, en een gearrangeerd
huwelijk met de Franse kroonprins wordt
afgeblazen. Vervolgens overlijdt haar eerste
echtgenoot, de Spaanse troonopvolger, amper een half jaar na de trouwerij. Margaretha
wordt voor de eerste keer weduwe op haar
zeventiende. Ook een tweede huwelijk, met
de eigenzinnige maar door haar geliefde
Philibert van Savoye eindigt na drie jaar met
zijn voortijdige dood. Twee jaar later verliest
de Habsburgse dynastie met Filips (inmiddels koning van Spanje) zijn kroonjuweel
en de zesentwintigjarige Margaretha haar
broer. ‘Fortune infortune fort une’, zo luidt
het devies van de onfortuinlijke ‘Dame de
deuil’ die haar leven lang zal treuren om wie
haar dierbaar was en terecht te beschouwen
valt als een van de meest ‘gedeclineerde’
vrouwen van haar tijd.
Een prachtig versierd groot en een klein
‘chansonnier’ weerspiegelen als het ware
Margaretha’s persoonlijke muzikale smaak.
Niet toevallig is de teneur van de liefdesgedichten waarop de meeste liederen zijn
gebaseerd uitgesproken melancholisch en
geworteld in een diep verdriet. Pierre de la
Rue, Margaretha’s huiscomponist, verklankte
met zijn chanson Pour ung jamais zelfs een
tekst van de hand van de landvoogdes zelf.
Van het kleine liedboek dragen de zeven
eerste composities (waaronder La Rue’s Tous
les regretz) allemaal het woord ‘regret’ in
de titel. Het getal zeven verwijst bovendien
naar de zeven smarten van Maria. Ook het
openingsstuk van het grote liedboek, een
Ave sanctissima Maria, verbindt het wereldlijke verdriet met een religieuze beleving.
Dat doet ook Proch dolor, een deploratie op
de dood van Margaretha’s vader
Maximiliaan, waarin een driestemmige
canon op het gregoriaanse ‘Pie Jesu’ de
gelovige rode draad vormt. Een andere link,
typisch voor de renaissance, is die met de

klassieke oudheid. Niet toevallig bevat het
grote liedboek twee verschillende zettingen
van een beroemde passus uit Vergilius:
Dulces exuviae, de laatste woorden van
Dido, de koningin van Carthago die zich,
verlaten door haar geliefde Aeneas, van het
leven berooft.
Dit concertprogramma beperkt zich niet tot
het repertoire uit Margaretha’s liedboeken
maar brengt ook andere composities uit de
vroege zestiende eeuw in verband met de
‘verbogenheid’ van de vrouw. Een originele
insteek zijn bijvoorbeeld de lamentaties van
Constanzo Festa, zowat de eerste Italiaanse
componist die internationale faam verwerft
in een tijd die gedomineerd wordt door
musici uit de Lage Landen. De oudtestamentische klaagzangen, die behoren tot de
liturgie van de goede week, jeremiëren in
poëtische bewoordingen over de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs.
De eens zo levendige stad wordt daarbij
onder andere vergeleken met een treurende
weduwe. Het affectieve gehalte van Festa’s
lamentaties is bescheiden in vergelijking met
de meer monumentale zettingen van latere
componisten. De expressie schuilt echter in
de eenvoud waarmee de teksten meerstemmig worden getoonzet, met daarbinnen
herkenbaar de gregoriaanse reciteertoon
die voor de lamentaties werd gebruikt.
Ook bij Alexander Agricola, die cantor was
in de kapel van Filips de Schone, zijn gregoriaans en polyfonie nauw verweven. De
afwisseling tussen beide in de hymne Ave
maris stella spreekt voor zich. De aandachtige luisteraar zal echter ook gregoriaanse
echo’s herkennen in de meerstemmigheid.
Hetzelfde geldt voor Regina Coeli, waarin
ook die bekende Maria-antifoon de basis
vormt voor de polyfone textuur.

Aan de vrouwelijke vocaliteit van het ensemble Encantar voegt dit concert een vijfde
element toe in de vorm van de luit. Tijdens
de vroege zestiende eeuw, kort na de
uitvinding van de muziekdrukkunst, kwamen
verschillende uitgaven met werk voor sololuit op de markt. De ricercarbundels van
Italiaanse componisten als Francesco
Spinacino en Francesco da Milano tonen
aan hoe het instrument aan populariteit won
in adellijke maar ook burgerlijke middens.
Naast nieuw geschreven composities bevat
het repertoire voor luit ook bewerkingen van
vocale composities (zoals Agricola’s arrangementen van de vijftiende-eeuwse evergreen
Comme femme). In samenwerking met een
vocale solist kan het instrument ook dienst
doen om meerstemmige composities te
vertolken in kleine bezetting. De intimistische sfeer van Margaretha’s melancholische
repertoire komt dan ook perfect tot zijn
recht begeleid door de luit, waarvan de
voorzichtige klanken de muzikale zoektocht
naar troost bijna als druppelende tranen
berijmen.
Simon Van Damme

Teksten
Proch dolor
(Josquin Desprez, 1450/55-1521)
Proch dolor,
amissum terris germanica turba
Magnanimum regem defleat; ille jacet;
Atque ruit subito praeclarum Caesarum
astrum,
Vulnere non major nunc dolor esse potest.
Fortia stelliferi pandantur lumina coeli:
Excipiat magnum coelica turma virum.
Pie Jesu Domine
Dona ei requiem
Amen

Ach droefenis, laat het Germaanse volk de
man die verloren is voor de aarde, de fiere
koning bewenen; hij ligt hier verslagen neer;
onverwachts is deze edele ster van het Keizerlijk huis ten onder gegaan.
Er bestaat geen groter droefenis dan omwille
van dit verlies.
Moge de heldere, sterrendragende fakkels
aan de hemel zich openbaren: en dat de
hemelse schare deze grote man mag verwelkomen.
Lieve Heer Jezus geef hem rust. Amen.

Tous les regretz
(Pierre de la Rue, ca 1460-1518)
Tous les regretz
quelques furent au monde
venez a moy quelque part que je soye
Prenes mon coeur en sa doleur parfonde
Et le fendes que madame le voye.

Alle jammerklachten van de wereld,
komt naar mij toe waar ik me ook bevind
neemt bezit van mijn hart dat vergaat in
droefenis en doe het splijten zodat mijn
dame het ziet.

Lamentatie I
(Constanzo Festa, ca 1495-1545)
Incipit lamentatio Hieremiae Prophetae:
Aleph
Quomodo sedet sola civitas
Plena populo
Facta est quasi vidua
Domina gentium.
Princeps provinciarum
Facta est sub tributo

Hier begint de klaagzang van de Profeet
Jeremia:
Aleph
Hoezeer toch bleef de stad alleen achter,
zij die vol met mensen was:
een weduwe gelijk was ze geworden,
zij die heerste over de volkeren:
de voornaamste (stad) in de provincies
werd schatplichtig gemaakt.

Beth
Plorans ploravit in nocte
Et lachrymae eius
In maxilis eius.
Non est qui consoletur eam
Ex omnibus caris ejus
Omnes persecutores eius spreverunt eam
Et facti sunt ei inimici
Jerusalem, convertere ad Dominum tuum!

Beth
Luid jammerend huilde ze gedurende de
nacht en de tranen rolden
over haar wangen:
niemand van hen die haar dierbaar waren
was in staat om haar troosten:
al haar verdrukkers verachtten haar,
en werden haar vijanden.
Jeruzalem, richt je terug tot je Heer!

Ave Maris Stella
(Alexander Agricola, 1445/46-1506)
Ave maris stella
Dei mater alma
Atque semper Virgo
Felix coeli porta.

Gegroet ster van de zee
milde moeder van God
altijd Maagd
gelukzalige toegang tot de hemel.

Sumens illud ave
Gabrielis ab ore,
Funda nos in pace,
Mutans nomen Hevae.

Jij die de welkomstgroet
uit de mond van Gabriël in ontvangst mag
nemen, grondvest ons in de vrede,
jij die Eva’s naam hebt ingeruild.

Monstra te esse matrem,
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus,
Tulit esse tuus.

Toon dat jij moeder bent,
dat hij door jouw toedoen onze gebeden
mag ontvangen, hij die voor ons is geboren,
en die je als je eigen zoon hebt gedragen.

Vitam praesta puram,
Iter para tutum,
Ut videntes Jesum,
Semper collaetemur.

Waarborg een zuiver leven,
bereid een veilige weg,
opdat wij bij het aanschouwen van Jezus,
immer verheugd zouden zijn.

Tous nobles cuers
(Pierre de la Rue, ca 1450-1518)
Tous nobles cuers
qui mes regretz voyez
Amassez deuil et vous en pourvoyez
Pour moy ayder a regretter la toutte
Parfaicte’en biens, qui est la passeroute
Et le guidon de tous les fourvoyez.

Alle nobele harten
die mijn weeklachten begrijpen
vergaar en voorzie u van droefheid
om me bij te staan als ik alles terugverlang.
Vervolmaak u in het goede, dat de doorgang
en het baken is voor allen die verdwaald zijn.

O Crux ave
(Alexander Agricola, 1445/46-1506)
O Crux ave,
spes unica
hoc passionis tempore
piis auge gratiam,
reisque dona veniam.

Gegroet Kruis,
enige hoop in deze tijd van lijden
begunstig de kwijtschelding voor de
plichtsvolle mensen,
en schenk genade aan de beschuldigden.

Triste suis
(anoniem)
Triste suis de vostre langheur (anoniem)
Et que souffrez sy grant douleur
Qu’il samble qu’aprouchez la mort
Dont j’ay si tres grant desconfort
Que souvent j’en change couleur

Droevig ben ik om uw neerslachtigheid
en omdat u onder zulke smart gebukt gaat
dat het ei zo na lijkt of de dood u nabij is
wat mij met zulke grote verslagenheid behept dat ik zowaar vaak van kleur verander.

Mon cueur tramble et sans chaleur
Quant je pense a vostre doulceur
Et qu’on vous a fait sy grant tort
Triste suis …

Mijn hart siddert en verliest zijn warmte
als ik uw leed overdenk en het feit dat men u
dermate onrecht aangedaan heeft.
Droevig ben ik …

Je suis nuit et jour en labeur
Pensant et disant en mon cueur
Ou trouveroit on resconfort
De vous qui vous plaindrez sy fort
Et qui souffrez tant de malheur?
Triste suis …

Dag en nacht besteed ik
aan overpeinzing en me afvragen in mijn hart
of er troost te vinden is
voor u die zich zó erg beklaagt
en zoveel ongeluk ervaart?
Droevig ben ik …

Paranymphus
(Loyset Compère, ca 1445-1518)
Paranymphus salutat Virginem intemeratam:
Dominus tecum, inter mulieres benedicta,
ave, inquit gratia plena humilis Maria.
Ecce Virgo decora, virginitate servata,
tu paries Filium, intacta Maria.

Paranymphus groet de onbevlekte Maagd:
de Heer zij met u, je bent gezegend onder
de vrouwen.
Gegroet, zegt hij, deemoedige Maria, vol van
bekoorlijkheid.
Zie de bevallige Maagd, gespaard door de
maagdelijkheid,
moge je de Zoon ter wereld brengen, ongerepte Maria.

Pour ung jamais ung regret me demeure
(Pierre de la Rue, ca 1450-1518)
Pour ung jamais ung regret me demeure
Qui sans cesser nuyt et jour, à toute heure,
Tant me tourmente que bien vouldroy morir;
Car ma vie est fors seulement languir;
Parquoy fauldra en la fin que je meure.

Steeds houdt een gemis me in de greep,
kwelt me zonder ophouden elk uur van dag
en nacht, zó erg dat ik graag zou sterven;
want mijn leven is haast enkel smachtend
verlangen; wat uiteindelijk mijn dood zal
betekenen.

D’en eschapper l’atente n’est pas sceure;
Car mon las cueur en tristesse labeure,
Tant que ne puis cette douleur souffrir.
Et sy m’est force devant gens me couvrir
Parquoy fauldra en la fin que je meure.

Een poging om eraan te ontsnappen geeft
geen houvast; want mijn arme hart ploetert
verder in droefheid, zozeer dat ik deze smart
niet kan dragen. Ik ben genoodzaakt me tegen de mensen te beschermen wat uiteindelijk mijn dood zal betekenen.

De mes fortunes pensoie estre au de seure
Quant au regret mauldit ou je demeure
Me couru sus pour me faire morir
Delaisse fuz seule sans nul plaisir
Parquoy faudra en la fin que je meure.

Over mijn lot denk ik zeker te zijn en wat het
vermaledijde gemis betreft dat ik ervaar,
het overrompelt mij tot ter dood verlaten blijf
ik alleen achter zonder enige vreugde wat
uiteindelijk mijn dood zal betekenen.

Regina Coeli
(Constanzo Festa, ca 1495-1545)
Regina caeli, laetare,
alleluia.
Quia quem meruisti portare,
alleluia.
Resurrexit, sicut dixit,
alleluia.
Ora pro nobis Deum,
alleluia.

Koningin van de hemel, verheug je,
Alleluia.
Want jij bent waardig bevonden hem te
dragen,
Alleluia.
Hij is opgestaan, zoals was gezegd,
Alleluia.
Smeek (bij) God voor ons,
Alleluia.

Lamentatie II
(Constanzo Festa, ca 1495-1545)
Heth
Peccatum peccavit Jerusalem propterea
instabilis facta est;
omnes qui glorificabant eam
spreverunt illam
quia viderunt ignominiam ejus;
ipsa autem gemens conversa
est retrorsum.

Heth
Jeruzalem heeft gezondigd en is daardoor
aan het wankelen gegaan;
allen die haar vroeger verheerlijkten,
hebben haar bij het ontwaren van haar
eerloosheid afgewezen;
zijzelf echter heeft zich in zelfbeklag
opnieuw afgewend.

Beth
Vide, Domine, afflictionem meam,
quoniam erectus est inimicus;
sordes eius in pedibus eius,
nec recordata est finis sui;
deposita est vehementer
non habens consolatores.

Beth
Heer, bekommer U om mijn leed,
want de vijand maakt zich groot;
haar verachtelijkheid reikt tot haar voeten,
aan het einddoel heeft ze niet gedacht;
met geweld wordt ze gedumpt
en ze heeft niemand die haar troost.

Caph
Omnis populus eius gemens
et quaerens panem;
dederunt preciosa
quaeque pro cibo
ad refocillandam animam.

Caph
Haar hele volk klaagt
en moet op zoek naar brood;
zij hebben allerlei kostbaarheden
weggegeven in ruil voor eten
om zo hun gemod op te krikken.

Jeruzalem,
convertere ad Dominum Deum tuum.

Jeruzalem,
bekeer u tot de Heer, uw God.

Dulces exuviae (anoniem)
Dulces exuviae, dum fata deusque sinebat,
accipite hanc animam meque his exsolvite
curis,
Vixi et quem dederat cursum fortuna peregi,
et nunc magna mei sub terras ibit imago.

Uitrusting die me dierbaar is, zolang het
het noodlot en god heeft betaamd,
ontvang dan deze ziel en verlos mij uit dit
lijden.
Ik ben klaar met leven en de weg die het lot
had voorbestemd heb ik voltooid,
nu zal mijn fiere gedaante onder de aarde
verdwijnen.

Vertaling: Brigitte Hermans

Dulces exuviae uit het facsimile van het liedboek van Margaretha Van Oostenrijk

do 12.11.09 / 20.00 / Concertzaal
Capilla Flamenca &
Prometheus Ensemble /
Missa Nova, angst en
verlangen
De Capilla Flamenca en het Prometheus Ensemble gidsen het publiek door een eeuwenoude kathedraal van
polyfone klanken. De romantiek van Robert Schumann
en Friedrich Hölderlin krijgt er een plaats tussen meesterwerken uit de middeleeuwen en de 20e eeuw. Een
uitnodiging om actief te luisteren!

Concertgebouwcafe
Het Concertgebouwcafé is de ideale ontmoetingsplaats
voor concertliefhebbers. Het rookvrije café met uitzicht
op ‘t Zand is bovendien een goede plek om tijdens de
dag te genieten van de verwenkoffie. We verwelkomen
u graag met een uitgebreide wijnkaart en een ruim
aanbod van lunches. Op dagen met voorstellingen is
het café altijd open.

WWW.CONCERTGEBOUW.BE
+32 70 22 33 02
IN&UIT BRUGGE, ‘t zand 34, 8000 brugge

