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Biografieën
De bezetting en het instrumentarium van
Anima Eterna Brugge worden voor elk
project getoetst aan de historische uitvoeringspraktijk. Inmiddels speelt het bruisende
orkest van Jos van Immerseel een repertoire van de barok tot ver in de 20e eeuw.
Respect voor de partituur wordt daarbij
gekoppeld aan artistieke vrijheid. Sinds 2003
is Anima Eterna in residentie bij het Concertgebouw. Vanaf januari 2010 wordt de band
met Brugge nog hechter: dan verhuist het
orkest zijn kantoren naar de Brugse Ezelpoort, wat zich vertaalt in de uitbreiding van
de orkestnaam tot Anima Eterna Brugge.
Jos van Immerseel (Antwerpen) studeerde
piano, orgel, klavecimbel, zang en orkestdirectie. Als autodidact verdiepte hij zich in
de organologie, de retoriek en historische
pianofortes. In 1987 vormde hij zijn ensemble Anima Eterna. Als gastdirigent leidt hij
o.m. de Akademie für Alte Musik Berlin, de
Wiener Akademie en Musica Florea Praag.
Door de jaren heen bouwde hij een unieke
verzameling historische klavieren uit. Binnen
de kamermuziek werkt Jos van Immerseel
regelmatig samen met musici als Midori
Seiler en Claire Chevallier.
Anne Galowich (Luxemburg) studeerde
piano, klavecimbel (bij Jos van Immerseel),
pianoforte en zang. De muziek van de
virginalisten (van Byrd tot Tomkins) bekleedt
een bijzondere plaats in haar repertoire,
net als de Franse school van Anglebert tot
Duphly en de klavierwerken van Soler en
Haydn. Galowich en van Immerseel treden
nu regelmatig op als duo, met programma’s
voor twee klavecimbels op instrumenten uit
hun eigen collectie.

De Duitse bariton Thomas E. Bauer is een
van de meest gevraagde zangers van zijn
generatie. Naast orkestproducties met de
belangrijkste orkesten ter wereld profileert
Bauer zich nadrukkelijk als een begenadigd
liedzanger, waarbij hij de nieuwe muziek niet
schuwt. Zo werkte hij mee aan heel wat wereldcreaties van componisten als Penderecki,
Nono en Rihm. In het seizoen 2009-2010 is
er met Jos van Immerseel een opname van
Schuberts Winterreise gepland.
Roberta Invernizzi (Milaan) studeerde piano
en contrabas voordat ze zich op zang
toelegde. Ze specialiseerde zich in barok
en klassiek repertoire en werkte samen met
het dirigentenkruim van de oudemuziekwereld, onder wie Harnoncourt, Koopman,
Leonhardt, Antonini en Alessandrini. Recent
nog zong Invernizzi verschillende hoofdrollen in werken als Aci, Galatea e Polifemo
van Händel en La Vergine dei Dolori van
Scarlatti. In 2007 won een van haar solo-cd’s
de prestigieuze Stanley Prize voor de beste
Händelopname van het jaar.
Hinrich Horstkotte (Berlijn) begon als
marionettespeler voordat hij in München
decor- en kostuumontwerp ging studeren.
Tijdens zijn studie werkte hij al freelance als
decorontwerper en regisseur, vooral met zijn
eigen Inboccallupo Ensemble. Inmiddels verzorgde hij al zo’n 35 producties als regisseur
en/of decorontwerper, waaronder stukken
van Shakespeare en Ionesco, en opera’s van
Purcell, Pergolesi, Tchaikovsky en Britten.
Momenteel doceert Horstkotte aan de Operastudio van de Berlijnse Staatsoper Unter
den Linden.
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La serva padrona, intermezzo (1733)

Roberta Invernizzi

Intermezzo I:
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Il gusto Italiano:
barokke concerti en
La serva padrona
Op het einde van de 17e eeuw was de Italiaanse opera uitgegroeid tot een log en vormeloos monster, waarin een onoverzichtelijk
groot aantal personages van mythologische,
heroïsche of boerse kunne werd opgevoerd.
Heldendaden, slapstick, amoureuze intriges
en goddelijke interventies wisselden elkaar
af in een amalgaam van plots en subplots die
nefast waren voor de dramaturgische eenheid van de opera. Wilde men van het genre
geen doods relikwie uit een vervlogen eeuw
maken, dan drong een hervorming zich op. In
eerste instantie leidde dat tot een drastische
reductie van het aantal personages. Voortaan
werd de bühne ingenomen door één of twee
eersteplansrollen, de zogenaamde primo
uomo (een castraat) en prima donna (een
vrouwelijke sopraan), die de afwikkeling van
het drama op hun conto mochten schrijven.
Daarnaast vulde men de lijst van dramatis
personae aan met tweede- en derdeplansrollen, die een dienende functie hadden bij de
afwikkeling van het drama. Hun karakters
werden minder uitgewerkt dan die van de
eerste castraat en de prima donna en ook
hun onderlinge interactie was beperkter dan
in de 17e-eeuwse opera. Voorts kwam men
tot een strikte scheiding van het ernstige en
het meer humoristische werk: de heroïsche
opera seria en de komische opera buffa
gingen voortaan als afzonderlijke genres
door het leven. Het geheel van die tendensen maakte dat vooral de opera seria won
aan theatermatige consistentie en diepgang,
maar anderzijds ook door een deel van het
publiek als zwaar op de hand beschouwd
werd. Daarom werd het gebruikelijk om
tussen de bedrijven van een opera seria
komische intermezzi op te voeren. Die intermezzi waren kort en beoogden een directe,

evidente vorm van humor. In de intermezzi
werd doorgaans geen enkel inhoudelijk verband gelegd met de eigenlijke ‘echte’ opera
op de affiche.
La serva padrona (1733) is zo’n intermezzo.
Pergolesi (1710-1736) componeerde het
werk als humoristisch tussenspel bij zijn eigen
opera seria Il prigioniero superbo en oogstte
er groot succes mee. Tijdens de eerste tien
jaar na de creatie zagen maar liefst 24 nieuwe
producties van La serva padrona het daglicht. Al snel maakte het intermezzo zich los
van zijn ernstige omhulsel en ging La serva
padrona een leven als zelfstandig kunstwerk
leiden. Niet enkel in Italië, maar ook in Frankrijk mocht Pergolesi’s klucht op de nodige
bijval rekenen. Onder meer Jean-Jacques
Rousseau liet zich in lovende bewoordingen
uit over de compositie en nam haar zelfs als
leidraad voor de structuur van zijn eigen Le
devin du village.
Het succes van La serva padrona berust op
verschillende gronden. Het beperkte aantal
personages (een sopraan, een bariton en
een pantomimespeler) maakt deze kleine
opera erg mobiel … en goedkoop. Daarnaast
slagen Pergolesi en zijn librettist Federico
erin om snedige dialogen met een scherp
gevoel voor timing uit te werken. De humor
van het verhaal is weliswaar volks, maar nooit
platvloers of naïef. Hoewel het cliché van de
listige meid en de slome baas uit de commedia dell’arte andermaal bevestigd wordt,
kleden Federico en Pergolesi het thema
op een dermate spitsvondige manier in dat
zelfs een 21e-eeuws publiek dit pareltje nog
probleemloos kan smaken.
Het beroemde Stabat Mater katapulteerde
haar bedenker de onvergetelijkheid in en
deelt met het gros van Pergolesi’s overige
kerkmuziek, met La serva padrona en met het

La serva padrona: synopsis
instrumentale repertoire een erg galante stijl.
Pergolesi’s melodieën liggen makkelijk in het
oor en bieden zowel aan de zangers als aan
de instrumenten de mogelijkheid om enige
virtuositeit af te wisselen met innige kleurschakeringen. Hoewel Pergolesi amper 26
werd, zette zijn oeuvre mee de toon voor de
laatbarokke en klassieke stijl uit de tweede
helft van de 18e eeuw.
De hoofdbrok van deze avond wordt voorafgegaan door drie concerti. Francesco Durante (1684-1755) is een minder bekende figuur
uit de eerste helft van de 18e eeuw. Durante
genoot vooral in de regio rond Napels de
nodige bekendheid als componist, maar
vooral als leraar van onder meer Pergolesi.
Durantes instrumentale werken sluiten aan bij
de gangbare Italiaanse stijl uit het begin van
de 18e eeuw: de driedelige concerti worden
gekenmerkt door twee snelle hoekdelen en
een trager middendeel. Die structuur vinden
we níet terug in het merendeel van de zes
Conciertos de dos órganos obligados van
de Catalaanse componist Antonio Soler
(1729-1783): ook het derde concerto voor
twee orgels is tweedelig en bestaat uit een
dialoog tussen beide solisten, zonder orkest
(hier uitgevoerd op twee klavecimbels). Soler
was actief aan het koninklijk hof in Madrid,
waar hij lesgaf aan de zoon van Carlos III. Het
Spaanse hof hield er in die periode een uitgelezen Italiaanse smaak op na en had onder
meer componist Domenico Scarlatti en de
castraat Farinelli een tijd in dienst. Pergolesi’s
concerto voor twee klavecimbels en orkest is
een van de oudste bestaande voorbeelden.
Het werk is – in aansluiting bij de traditie –
driedelig en wordt getypeerd door dezelfde
frisse, galante stijl die ook La serva padrona
eigen is.
Steven Mariën

Intermezzo I Kleedkamer
De vrijgezel Uberto beklaagt zich over
zijn dienstmeid Serpina. Zij is zo verwaand
geworden dat ze zich de vrouw des huizes
waant. Niet alleen liet ze na hem zijn warme
chocolademelk te brengen; bovendien verbiedt ze Uberto het huis uit te gaan wanneer
hij om zijn hoed, pruik en jas vraagt. Om aan
haar tirannie te ontkomen, draagt Uberto zijn
stomme knecht Vespone op een vrouw voor
hem te vinden. Vanzelfsprekend prijst Serpina
zichzelf aan als de uitgelezen kandidate. Hoewel Uberto haar uitlacht om deze onzin, is ze
vastbesloten haar doel te bereiken.

Intermezzo II –
Dezelfde kleedkamer
Samen met Vespone bedenkt Serpina een list
om haar meester te overhalen. Ze verkleedt
de knecht en verbergt hem in een andere
kamer. Aan Uberto zegt ze dat, als hij van
haar verlost wil zijn, ze zal trouwen met de
stoere kapitein Tempesta. Vervolgens stelt
ze de ‘huwelijkskandidaat’ aan haar meester
voor. Vespone/Tempesta vraagt Uberto een
bruidsschat van vierduizend florijnen, wat die
laatste de stuipen op het lijf jaagt. Tempesta
stelt hem voor de keuze: ofwel betaalt hij de
bruidsschat, ofwel trouwt hij zelf met Serpina.
Uberto stemt met de tweede optie in, waarna de valstrik wordt onthuld. Uberto beseft
dat hij wel degelijk houdt van Serpina, die
dan weer dolgelukkig is dat ze het van meid
tot meesteres heeft geschopt. Ze trouwen en
verklaren elkaar hun liefde.

Pergolesi, Rousseau en de
‘Querelle des Bouffons’
Parijs, 4 oktober 1746: in de Comédie
Italienne wordt Pergolesi’s La serva padrona
gespeeld, een voorstelling die onopgemerkt blijft. Op 1 augustus 1752 wordt in de
Salle de l’Académie de musique (l’Opéra)
Pergolesi’s Serva opnieuw gebracht door
‘une troupe de bouffons italiens’, onder
leiding van ene Eustache Bambini. Tussen de
bedrijven van Lully’s Acis et Galatée zorgen
Uberto en Serpina voor wat minder goddelijk
vermaak, weliswaar met hemelse melodieën.
Deze keer gaan de voorstellingen allesbehalve onopgemerkt voorbij. Er ontbrandt een
hevige, bijna twintig maanden durende strijd,
die de geschiedenis inging als de ‘Querelle
des Bouffons’, tussen de aanhangers van de
Italiaanse opera (buffa) en die van de ernstige, statige Franse opera. Deze strijd werd
niet alleen met woorden, maar soms zelfs
met degens of met de vuisten uitgevochten.
In de controverse mengen zich schrijvers, filosofen en de leden van de koninklijke familie:
Lodewijk XV verdedigt (uiteraard) de waarden
van de Franse muziek, maar zijn koninklijke
gade (Maria Leczynska) kiest de zijde van
de ietwat frivolere Serpina. Samen met haar
verdedigen ook Grimm, Diderot, d’Holbach
en vooral J.J. Rousseau de Italiaanse muziek,
waarvan die laatste beweert dat ze gevoelens
uitdrukt waarvan de Fransen zelfs nog geen
weet hebben! In talloze geschriften hekelt
Rousseau de Franse muziek, ‘cette musique
méthodique (…) sans génie, sans invention
(…) n’est bonne en effet qu’ à écrire, et
jamais à éxécuter.’ (Uit: Lettre sur la musique
française). Rousseau plaatst de Italiaanse
muziek op een piëdestal. In dezelfde
Lettre noemt hij het duet Lo conosco a quegli
occhietti uit het eerste bedrijf van La serva
padrona ‘un modèle de chant, d’unité, de

mélodie, de dialogue et de goût, auquel,
selon moi, rien ne manquera, quand il sera
bien exécuté.’
Na twintig maanden bakkeleien wordt het de
koning te veel. In maart 1754 verbiedt hij de
Italianen Parijs nog langer onveilig te maken
met hun komedies. Weldra echter vinden
Pergolesi’s melodieën een nieuw leven in de
talrijke cafés rond het Palais Royal, vanwaar
ze beginnen aan een onstuitbare wereldreis
door ruimte en tijd.
Johan Huys

Pergolesi

WO 06.01.10 / 20.00 / CONCERTZAAL
ANIMA ETERNA BRUGGE /
WEENS NIEUWJAARSCONCERT
Zoals velen moest Jos van Immerseel enige scepsis
overwinnen alvorens zich met Anima Eterna Brugge aan
de muziek van Johann Strauss te wagen. Maar zodra de
musici deze walsenkoning écht hadden leren kennen,
sloeg hun argwaan om in geestdrift. Geen betere manier
om het nieuwe jaar te beginnen dan met deze muziek,
die even goed klinkt in de concert- als in de balzaal.
Wilt u het Nieuwjaarsconcert combineren met een
champagnereceptie? Neem dan contact op met
Evelyne Uleyn via 050 47 99 99.

WO 03.03.10 / 20.00 / CONCERTZAAL
ANIMA ETERNA BRUGGE, SERGEI
ISTOMIN & THOMAS BAUER / PARIS
Anima Eterna Brugge zet - na Ravel en Berlioz - zijn
muzikale exploratie van het Franse repertoire voort.
Ditmaal ligt de focus op César Francks monumentale
symfonie, aangevuld met het bekende L’apprenti sorcier
van Dukas. Ook bariton Thomas Bauer en cellist Sergei
Istomin vergezellen ons op deze citytrip naar het Parijs
van weleer.

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

