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19.15 Inleiding door Ignace Bossuyt

Biografieën
Het ensemble L’Armonia Sonora is in het
leven geroepen door gambiste Mieneke
van der Velden, om in samenwerking met
vocale solisten cantates te kunnen uitvoeren.
Uitgaand van de bezetting van bepaalde
cantates of soms zelfs van specifieke aria’s
worden zeer afwisselende concertprogramma’s samengesteld. Zo kan het ensemble
bestaan uit louter continuo-instrumenten
of ook worden uitgebreid met strijkers en
blazers. L’Armonia Sonora werkt samen
met gerenommeerde solisten zoals
Peter Kooij (bas), Robin Blaze en Derek Lee
Ragin (contratenoren). Op het label RAMÉE
verschenen inmiddels al drie cd’s van het ensemble, die stuk voor stuk op internationaal
enthousiasme konden rekenen. In voorbereiding is een programma met onuitgegeven
cantates van Johann Rosenmüller, waarvoor
L’Armonia Sonora de handen in elkaar slaat
met Concerto Palatino, Hana Blažíková,
Robin Blaze en Peter Kooij.
Hana Blažíková (sopraan) behaalde haar
zangdiploma in 2002, en volgt nu bijkomende opleidingen muziekwetenschap en
filosofie. Ze wijdt zich hoofdzakelijk aan
muziek uit de middeleeuwen, renaissance en
barok. Blažíková maakt deel uit van verschillende kamerensembles, waaronder de
Capella Regia en het Collegium 1704. In de
opera vertolkte ze Mozartrollen als Susanna
in Le Nozze di Figaro en Zerlina in Don
Giovanni. Eerder dit seizoen overtuigde
Hana Blažíková het Concertgebouwpubliek
al als soliste met het Collegium Vocale Gent.

Peter Kooij (bas) 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. Peter Kooij
was al meermaals te gast in het Concertgebouw, onder meer tijdens de Bach Academie 08 met het Collegium Vocale Gent
onder leiding van Philippe Herreweghe.

L’Armonia Sonora
François Fernandez, Yuki Koike: viool
Mieneke van der Velden: viola da gamba
Leo van Doeselaar: orgel
Hana Blažíková: sopraan
Peter Kooij: bas
———
Benedictus a Sancto Josepho (c. 1642-1716)

Christoph Bernhard (1628-1692)

Obstupescite

Sie haben meinen Herrn hinweggenommen
(Dialogus auf Ostern)

Johann Valentin Meder (1649-1719)
Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn

Johann Rosenmüller (1619-1684)
In te Domine speravi

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Triosonate in Bes
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Nicolaus Bruhns (1665-1697)

Adagio

De profundis clamavi
Christoph Bernhard
— Pauze —

Wohl dem, der den Herren fürchtet

vox

In samenwerking met Organisatie Oude Muziek Utrecht

De 17e eeuw: een nog
steeds (te) weinig ontgonnen
muzikale goudmijn
Op 6 december 2009 werd Nikolaus
Harnoncourt, een van de pioniers van de
‘authentieke uitvoeringspraktijk’, tachtig jaar.
In de jaren zestig van de vorige eeuw waagde
hij het muziek op te nemen van componisten
als Heinrich Ignaz Franz von Biber, Heinrich
Schmelzer en andere destijds illustere
onbekenden. Toen Harnoncourt in 1978 een
opname realiseerde die exclusief gewijd was
aan Schmelzer, begon het gezaghebbende
tijdschrift Gramophone de bespreking met
het advies dat de luisteraar zich niet mocht
laten afschrikken door een minder bekende
naam. Intussen is zowel de vocale als de
instrumentale muziek van de 17e eeuw al
gedeeltelijk ontsloten – maar toch blijft die
periode voor velen nog een gesloten boek,
ondanks de beschikbare opnamen.
Namen als Claudio Monteverdi en Heinrich
Schütz klinken tegenwoordig als een klok,
maar wie koestert Benedictus a Sancto
Josepho, Johan Valentin Meder, Christoph
Bernhard, Nicolaus Bruhns en Johann
Rosenmüller? Dietrich Buxtehude is al wel
goed vertegenwoordigd in concerten en
discografie, maar echt ‘populair’ is hij nog
steeds alleen in beperkte kring. Toch is het
oeuvre van deze componisten een goudmijn
waarin geregeld kleine, maar waardevolle
schatten verborgen liggen. Al te lang heeft
men zich blind gestaard op de ‘allergrootsten’, een heldenverering die vooral de romantiek propageerde. Schütz (en Buxtehude)
werden louter beschouwd als ‘voorlopers’
van het absolute genie J.S. Bach: zij waren
wegbereiders, niet oninteressant, maar toch
vooral van historische waarde.

De visie op de 17e eeuw is gelukkig bijgeschaafd en genuanceerd. Al in de 19e eeuw
brak de Belgische musicoloog FrançoisJoseph Fétis een lans voor de intrinsieke
waarde van de ‘oude muziek’. Van hem is
de gevleugelde uitspraak ‘L’art ne progresse
pas, il se transforme’: de essentie van de
evolutie in de kunst is niet vooruitgang, maar
verandering, het vervangen van bepaalde
waardevolle esthetische principes, beoefende genres en stilistische kenmerken door
andere, even gerespecteerde. Vanuit die visie
is het niet meer problematisch om ook zogenaamde ‘kleinere‘ meesters te appreciëren.
Die ‘kleinmeesters’ zijn trouwens vaak alleen
maar ‘klein’ omdat er toevallig op hetzelfde
moment een briljanter genie aan het werk is
waar men niet om heen kan (zoals Schütz in
de 17e en Bach in de eerste helft van de 18e
eeuw).
Tot het boeiendste vocale repertoire uit de
17e eeuw behoort ongetwijfeld de Duitse
muziek van protestantsen huize, met uiteraard als boegbeeld Heinrich Schütz (15851672). Vanaf de eerste decennia van de 17e
eeuw nam het Duitse taalgebied de vernieuwingen van de Italiaanse vroegbarok gretig
over. Vooral de intense dramatisering van de
muziek, die in het kersverse genre van de
opera opgang maakte, intrigeerde de Duitsers – niet ten onrechte, want dit stelde hen
in staat de boodschap die de religieuze, zelfs
overwegend liturgische muziek moest brengen, nog sterker over te dragen. Nog meer
dan voorheen werd de tekst (vaak uit de
Bijbel, in het Latijn of in het Duits) het alfa en
omega van het componeren. Alle middelen
stonden in functie van een optimale tekstoverdracht: een duidelijke declamatie door
solistische stemmen, ondersteund door een
instrumentale bas en geïntensifieerd door
de concerterende instrumenten (vaak enkele
violen), die in dialoog treden met de stem.

De instrumenten treden vaak zelfstandig op,
met sfeerscheppende, soms interpreterende
voor- , tussen- en naspelen. Virtuoos vertoon
wordt niet geschuwd, ook niet in de vocale
partijen, maar dan bij voorkeur in functie van
een verhoogde expressie.
Opvallend is vooral de tendens naar detailweergave van bepaalde woorden die door
hun betekenis of hun emotionele waarde
aandacht vragen. Melodische, harmonische
en ritmische wendingen werden geassocieerd
met bepaalde begrippen en gevoelens, en
als dusdanig begrepen en aangevoeld. Een
chromatische melodische lijn staat voor het
negatieve: droefheid, klacht, dood, zoals op
‘mortuus est’ (‘Christus is gestorven, voor
ons’) in Obstupescite van Benedictus Buns (of
Benedictus a Sancto Josepho), als Nederlandse karmeliet een ietwat vreemde eend in
de bijt. Hij maakt wel gebruik van dezelfde
middelen als zijn Duitse collega’s uit het
andere religieuze kamp.
Johann Valentin Meder laat zijn psalmmotet
Ach Herr, strafe mich nicht, een bede om
Gods erbarmen, treffend aanvangen met een
stotterende uitroep ‘Ach’ van de vertwijfelde zondaar. Dit effect keert als uiting van
schuldbewustzijn om de eigen zondigheid
terug op het woord ‘schwach’, dat eveneens
nadrukkelijk wordt herhaald. ‘Wie lange’
(‘Hoe lang nog, Heer?’) wordt zowel vocaal
als instrumentaal vertolkt door verlengde
notenwaarden, waarna een extreme versnelling volgt op de pathetische uitroep ‘Wende
dich Herr’, want ‘ich bin so müde’ (uitgedrukt
door een opvallende chromatische wending).
Het slot komt aan als een shockeffect: het
werk eindigt op een korte, afgebroken noot
… op het woord ‘plötzlich’. We zijn getuige
van een miniatuurdrama waarin, zoals een
16e-eeuwse tijdgenoot over de Boetepsalmen van Orlandus Lassus schreef, ‘hij de

concrete situatie voorstelt, alsof ze voor je
ogen gebeurt.’ Dat is niet anders in de verwante smeekpsalm De profundis clamavi van
Nicolaus Bruhns. De zanger ‘roept’ weliswaar
niet op ‘clamavi’, maar het extreem lange
melisme spreekt voor zich, evenals de climax
op het herhaalde ‘ad te’ (‘tot u’ – en tot
niemand anders – ‘roep ik, o Heer’). In de
psalm In te Domine speravi spaart Johann
Rosenmüller het grootse effect bewust op
voor het slot: op exuberante melismen op
‘veritatis’ (nadruk op de ‘waarheid’) en ‘semper’ (als symbool voor de eeuwigheid) volgen
heftige dynamische contrasten.
Christoph Bernhard toont zich een waardige
leerling van Heinrich Schütz, wiens compositorische richtlijnen hij ook theoretisch te boek
stelde. Zowel de prachtige paasdialoog Sie
haben meinen Herrn hinweggenomen als
de psalm Wohl dem der den Herren fürchtet
putten hun overtuigingskracht onder meer
uit de efficiënte contrastwerking tussen passages in tweeledig en drieledig metrum. Het
worden als het ware theatrale scènes. Vooral
de paasdialoog, met de even eenvoudige als
indringende herkenningsscène tussen Maria
en de verrezen Christus (‘Maria – Rabbuni’) is
een treffend staaltje van Bernhards dramatisch talent.
Ook de zuiver instrumentale muziek nam
in de 17e eeuw een hoge vlucht. Getuigen
daarvan zijn de sonates van Buxtehude en
Rosenmüller: ook hier worden het pathetische gebaar en de drang naar zowel retorische voordracht als virtuoos-technisch vertoon niet geschuwd. Met als resultaat even
onweerstaanbare muzikale pareltjes.
Ignace Bossuyt

Een goed kunstwerk moet uit
het buitenland geïmporteerd
worden
In de tweede editie (1877) van zijn Biographie universelle des Musiciens vermeldt
Fétis dat Benidictus a Sancto Josepho onder
de benaming ‘Grand Carme’ tot in Frankrijk
bekend was. Behorend tot de orde van de
ongeschoeide karmelieten was deze monnik,
die in feite Buns heette, blijkbaar als componist van vooral kerkmuziek een buitenbeentje in het Nederlandse muziekleven van de
tweede helft van de 17e eeuw. Meer en meer
werd dit bepaald door de muzikale behoeften van de burgerij, die zowel de materiële
als de culturele levensstijl van de aristocratie
nastreefde en grotendeels imiteerde. In die
periode was de cantate zowat overal in WestEuropa een voor de kerkelijke eredienst voorbehouden vorm, maar tegelijkertijd begon
de opera als nieuwe kunstvorm (afkomstig
uit Italië) aan een niet te stuiten opmars. De
‘Opera’ werd meer en meer the place to be
voor de aristocratie én de burgerij. Zelfs de
geestelijkheid bezweek voor de verleidingen
van het belcanto.
Ook Nederland ontsnapte niet aan deze
rage. De pogingen om een Nederlandse
operastijl te ontwikkelen, mislukten echter
faliekant. De euforie over en de quasi kritiekloze imitatie van buitenlandse voorbeelden
vormden de grootste struikelsteen. Een goed
kunstwerk, zeker een opera, moest uit het
buitenland komen! Quirinus Gidon van
Blankenburg (1654-1789), auteur van onder
meer het belangrijke theoretische werk
Elementa Musica of Nieuw licht tot het wel
verstaan van de Musiec en de Bas-Continuo,
getuigde daarover als volgt: ‘Als ik over
eenige jaren een stuk musiec van maaksel
plag te vertoonen, dan was ’t nooit prysbaar;
het moest van verre komen om goed te

zijn: maar als ik in de plaats van mijn naam
Van Blankenburg, Di Castelbianco (’t welk ’t
zelfde is) in ’t Italiaans daar boven zette, dan
was ’t uitstekend.’
De pogingen om een Nederlandse opera te
schrijven kwamen niet veel verder dan het
succes –voor amper één seizoen – van enkele
zangspelen waarvan de meeste muziek is
verloren gegaan. Gastoptredens van Franse
en Italiaanse gezelschappen kwamen echter
steeds frequenter voor. Al in 1687 werd in
Amsterdam Atys van Lully vertoond. Nochtans schreef een schare Nederlandse componisten (onder wie Hendrik Anders, Servaes de
Koninck, Carolus Hacquart, Thomas Arendsz
en vele anderen) groots opgevatte zang- en
herderspelen, komische of tragische opera’s
naar het voorbeeld van Quinault en Lully,
daarbij gebruik makend van een complexe
toneelmachinerie en groots opgezette balletten. Voorbeelden zijn: De triomferende Min,
een allegorisch ‘Vredespel, gemengd met
zang en snarenspel, vliegwerken en Balletten’ (1678), gedicht door Dirk Buysero en
op muziek gezet door Carolus Hacquart ter
gelegenheid van de vrede van Nijmegen; het
herderspel Min en Wijnstrijd, gecomponeerd
door Hendrik Anders en ‘versiert met uitmuntende balletten’; Roelant (1686), Amadis en
Cadmus en Mermione (1687) van Thomas
Arendsz.
Dat men ten slotte de voorkeur gaf aan opvoeringen van Franse en Italiaanse operatroepen boven ‘Hollandse’ imitaties, zegt toch
wel een en ander over deze ‘imitaties’.
Johan Huys

‘Musiceerend gezelschap uit begin 17e eeuw: twee zangeressen met liedboeken, twee luitspelers en een bespeelster van het
clavecimbel (spinet-vorm), Hollandsche afbeelding, voorkomend in het liedboekje Nieuwe Verbeterde Lusthof’ uit: Constant Van
Wessem, Het Musiceeren en Concerteeren in den loop der tijden (p. 49)

Obstupescite
Benedictus a Sancto Josepho
Vertaling T. Tromp en I. Bossuyt
Basso
Obstupescite, coeli, super hoc

Hemels rijk, verbaas je hierover,

Et portae eius consolamini vehementer

En hemelse poorten, kom volledig tot bedaren,

Quia magnificavit sic Dominus

want de Heer hecht zoveel waarde

Facere nobiscum

aan de omgang met ons.

Canto
Venite omnes

Komt allen

Venite qui timetis et diligitis Dominum

Komt, die de Heer vrezen en beminnen,

Venite et narrabo vobis

Komt en ik zal u vertellen

Quanta fecerit animae meae

Hoeveel Hij voor mij heeft gedaan.

Introduxit me in cellam vinariam

Hij heeft mij binnengebracht in de wijnkelder

Ordinavit in me charitatem

Hij heeft naastenliefde in mij tot stand gebracht.

Canto / Basso
O vos, Cherubini,

O, Cherubijnen,

O vos, Seraphini

O, Serafijnen,

Vos tegitis pedes

U bedekt uw voeten

Vos tegitis facies

U bedekt uw gezicht

Quia pudet non satis amare Deum vestrum

omdat het een schande is dat u uw God niet
genoeg bemint!

Quid ergo faciam miser

Wat moet ik, ongelukkige, nu doen,

Et miserabilis

ik beklagenswaardige,

Quid faciam?

wat moet ik doen?

Dominus Jesus

Jezus de Heer

Pro me et non pro vobis mortuus est

is voor mij en niet voor u gestorven.

O vos, Cherubini

O, Cherubijnen,

Vos, Seraphini

Serafijnen,

Nec lavit vos sanguine suo

Niet u heeft hij gereinigd met zijn bloed,

Nec triginta tribus annis

Hij heeft niet drie en dertig jaar zo veel

Pro vobis multa passus est

geleden voor u !

Pro me et non pro vobis mortuus est

Voor mij, en niet voor u is hij gestorven.

Ergo moriar milies

Dus mag ik duizend maal sterven

Moriar potius quam non amem te

Ik sterf liever dan je níet te beminnen,

Mi Jesu amantissime

Mijn allerliefste Jezus!

Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn
Johann Valentin Meder
Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn

Heer, straf mij niet in uw woede,

Und züchtige mich nicht in deinem Grimm.

tuchtig mij niet in uw toorn.

Herr, sei mir gnädig

Heb erbarmen, Heer,

Denn ich bin schwach

want ik kwijn weg.

Heile mich Herr,

Genees mij, Heer,

Denn meine Gebeine sind erschrokken,

ik ben doodsbang,

Und meine Seele ist sehr erschrokken.

ik vrees voor mijn leven.

Ach, du Herr wie lange?

Hoe lang, Heer, moet ik nog wachten?

Wende dich Herr,

Keer terug, Heer,

und errette meine Seele um deiner Güte willen,

spaar toch mijn leven, toon mij uw trouw en red

denn im Tode gedenket mann deiner nicht,

mij.

wer will dir in der Hölle danken.

Want doden noemen uw naam niet meer!

Ich bin so müde vom Seufzen,

Wie in het dodenrijk kan u nog loven?

Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht

Moe ben ik van zuchten,

Und netze mit meinen Tränen mein Lager.

elke nacht is mijn kussen nat,

Meine Gestalt ist verfallen für Trauer

mijn bed doorweekt van tranen.

Und ist alt worden

Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet,

Denn ich allenthalben geängstiget worden.

roodomrand

Weichet von mir,

van alles wat mij benauwt.

Alle Übeltäter,

Weg van mij,

Denn der Herr höret mein Weinen,

allen die kwaad doen!

Der Herr höret mein Flehen,

De Heer hoort hoe luid ik ween,

Mein Gebet nimmt der Herr an.

de Heer hoort mijn roep om erbarmen,

Es müssen alle meine Feinde zuschanden

de Heer neemt mijn smeekbede aan.

werden

Beschaamd en doodsbang

Und sehr erschrekken,

keren mijn vijanden om,

Sich zurükke kehren

in een oogwenk

Und zuschanden werden plötzlich.

met schande bedekt.

De profundis clamavi
Nicolaus Bruhns
De profundis clamavi ad te, Domine;

Uit de diepte roep ik tot u, Heer,

Domine, exaudi vocem meam.

Heer, hoor mijn stem,

Fiant aures tuae intendentes

wees aandachtig, luister

In vocem deprecationes meae.

naar mijn roep om genade.

Si iniquitates observaveris, Domine,

Als u de zonden blijft gedenken, Heer,

Domine, quis sustinebit?

Heer, wie houdt dan stand?

Quia apud te propitiatio est;

Maar bij u is vergeving,

Et propter legem tuam sustinui te, Domine.

daarom eert men u met ontzag, Heer.

Sustinuit anima mea in verbo eius;

Mijn ziel ziet uit naar zijn woord,

Speravit anima mea in Domino.

mijn ziel verlangt naar de Heer,

A custodia matutina usque ad noctem.

meer dan wachters uitzien naar de morgen.

Speret Israel in Domino;

Israël, hoop op de Heer!

Quia apud Dominum misericordia

Bij de Heer is genade, bij hem

Et copiosa apud eum redemptio.

is bevrijding, altijd weer.

Et ipse redimet Israel

Hij zal Israël bevrijden

Ex omnibus iniquitatibus eius.

uit al zijn zonden.

Amen.

Amen

Sie haben meinen Herrn hinweggenommen
(Dialog auf Ostern)
Christoph Bernhard
Canto (Maria)
Sie haben meinen Herrn hinweggenommen

Ze hebben mijn Heer weggehaald

Und ich weiß nicht wo sie ihn hingeleget haben.

en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd.

Basso (Christus)
Weib, was weinest du,

Vrouw, waarom ween je ?

Wen suchest du?

Wie zoek je?

Canto
Sie haben meinen Herrn hinweggenommen

Ze hebben mijn Heer weggehaald

Und ich weiß nicht wo sie ihn hingeleget haben.

en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd.

Herr, hast du ihn weggetragen,

Heer, als jij het bent die Hem hebt

So sage mir.

weggenomen, zeg me dan

Wo hast du ihn hingeleget?

waar u Hem hebt neergelegd.

So will ich ihn holen.

Dan kan ik Hem halen!

Basso
Wie aber, wenn er etwa unter Pilati seinen

Hoe dan, als Hij bij Pilatus’ soldaten is,

Soldaten wäre,

of in de rechtzaal?

Oder wohl gar im Richthause?
Canto
Ich will ihn holen!

Ik wil Hem halen!

Basso
Wie, wenn er wäre umgeben mit Feuerflammen,

Hoe dan, als Hij omgeven is door vlammen,

Wie die drei Männer im Babylonischen

zoals de drie jongelingen in de vuuroven van

Feuerofen?

Babylonië?

Canto
Ich will ihn holen!

Ik wil Hem halen!

Ich will in die Glut hineinlaufen,

Ik wil in de vuurgloed lopen:

denn was sollten mir schaden die Flammen

wat deren mij de vlammen,

Die ich brenne von starken Liebesflammen;

als ik brand van liefde?

Ich will ihn holen.

Ik wil Hem halen.

Basso
Wie, wenn er wandelte in der Tiefe des Meers?

Hoe dan, als hij in het diepe meer wandelt?

Canto
Was sollte mich hindern die Flut

Wat zou mij de waterstroom deren,

Bin ich nicht so gut als Israel?

ben ik dan niet zo goed als Israël?

Ich will mitten durch gehen und ihn holen!

Ik wil er doorheen en Hem halen!

Hat’s können tun Elias,

Elia kon het,

Hat’s können tun Eliasäus,

Elisa ook,

Warum sollte es dies liebhabende Seele auch

waarom dan deze liefhebbende ziel niet?

nicht tun können?
Basso
Wie, wenn er wäre unter den Löwen und

Hoe dan, wanneer hij bij de leeuwen en tijgers

Tigertieren?

vertoeft?

Canto
Was kehre ich mich an die spitzigen Zähne der

Waarom zou ik mij zorgen maken om de scherpe

wilden Tiere,

tanden en

Und an derselbigen scharfe Klauen,

klauwen van de wilde dieren?

Ich will ihn holen!

Ik wil Hem halen!

Es hat’s getan David,

David deed het,

Es hat’s gewaget Simson,

Simson durfde het,

Es hat sich’s unterfangen Benajas.

Benaja ook,

Teils zu Schutz der Herde,

om de kudde te beschermen

Teils zur Rache der Feinde,

of als wraak op de vijand.

Und sollt’ es die Liebe nicht auch tun?

Zou de liefde het danook niet doen?

Auch aus dem Rachen der Löwe und aus den

Ik wil Hem zelfs weghalen

Klauen der wilden Tiere

bij de woedende leeuw

Will ich ihn holen!

en uit de klauwen van de wilde dieren!

Basso
Wie, wenn er wäre mit einem starken

Hoe dan, als hij omringd is

Kriegesheer umschlossen,

door een sterk leger:

Auf einer Seite des grimmigen Herodes

aan de ene kant de woeste Herodes,

Und auf der andern der grausamen Römer?

aan de andere kant de wrede Romeinen?

Canto
Ich will ihn holen.

Ik wil Hem halen.

Es haben ja zu jener Zeit

Destijds

Drei der stärksten Heiden sich unterfangen,

zijn drie sterke helden

Mitten durch der Philister Lager

door het leger van de Filistijnen

hindurchzudringen

gedrongen

Und des Wassers aus dem Brunnen vorm Tor zu

en zij brachten water uit de bron bij de poort

Bethlehem

van Bethlehem

dem durstigen Könige zu bringen,

naar de dorstige koning.

und sollte das die Liebe nicht auch tun,

Zou de liefde het dan ook niet doen?

ich will ihn holen!

Ik wil Hem halen!

Canto / Basso
Rabbuni! / Maria!

Rabbuni! / Maria!

Basso
Rühre mich nicht an,

Raak mij niet aan,

Denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem

ik moet nog opstijgen

Vater,

naar de Vader.

Gehe aber hin zu meinen Brüder und sage

Maar ga naar mijn broeders

ihnen:

en zeg hen:

Ich fahre auf zu meinem Vater,

Ik stijg op naar de Vader,

Und zu eurem Vater,

die ook uw Vader is,

Zu meinem Gott,

mijn God,

Und zu eurem Gott.

die ook uw God is.

Basso / Canto
Alleluja!

Halleluja!

In te Domine speravi
Johann Rosenmüller
In te Domine speravi

Op U, Heer, hoop ik.

non confundar in aeternum.

Ik zal in eeuwigheid niet in
verwarring worden gebracht.

In justitia tua libera me

Bevrijd mij in uw rechtvaardigheid,

inclina ad me aurem tuam

neig uw oor naar mij,

accelera ut eruas me.

maak haast om mij uit de ellende te halen.

Esto mihi in Deum protectorem

Laat mij bij God bescherming vinden

et in domum regufii

en een huis van toevlucht,

ut salvum me facias.

opdat u mij redding brengt.

In te Domine speravi

Op u, Heer, hoop ik

non confundar in aeternum.

Ik zal in eeuwigheid niet in
verwarring worden gebracht.

Quoniam fortitudo mea es tu

Want U bent mijn sterkte

et propter nomen tuum

en om Uw naam zult u mij

deduces me et enutries me.

uitleiden en verzadigen.

Educes me de laqueo

U zult mij uit dit vangnet halen

hoc quem ascenderunt mihi

dat zij voor mij hebben opgezet,

quoniam tu es protector meus.

omdat U mijn beschermer bent.

In te Domine speravi

Op U, Heer, hoop ik.

non confundar in aeternum.

Ik zal in eeuwigheid niet in
verwarring worden gebracht.

In manus tuas

In Uw handen beveel ik mijn geest.

commendo spiritum meum

U hebt mij verlost, Heer,

redemisti me Domine Deus veritatis.

God van de waarheid.

Gloria Patri et Filio

Eer aan de Vader en de Zoon

et Spiritui Sancto

en aan de Heilige Geest.

sicut erat in principio

Zoals het was in het begin

et nunc et semper

en nu en altijd

et in saecula seculorum.

en in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Amen.

Wohl dem, der den Herren fürchtet
Christoph Bernhard
Wohl dem, der den Herren fürchtet

Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de Heer

Und auf seinen Wegen gehet

en de weg gaat die hij wijst:

Du wirst dich nähren deiner Hände Arbeit

je zult eten wat je werk opbrengt,

Wohl dir, du hast es gut.

geluk en voorspoed vallen je toe,

Dein Weib wird sein wie ein fruchtbarer

Je vrouw als een vruchtbare

Weinstock

wijnstok

Um dein Haus herum

in het midden van je huis,

Und deine Kinder wie die Ölzweige

je kinderen als jonge olijfbomen

um deinen Tisch her.

in een kring om je tafel.

Siehe also wird gesegnet der Mann

Ja, zo wordt gezegend

Der den Herren fürchtet.

de man die ontzag heeft voor de Heer.

Der Herr wird dich segnen aus Zion,

Ontvang de zegen van de Heer uit Sion,

Dass du siehest das Glück Jerusalems dein

verheug je in de voorspoed van Jeruzalem,

Leben lang.

alle dagen van je leven,

Und sehest deiner Kinder Kinder.

en verheug je in de kinderen van je kinderen.

Friede über Israel!

Vrede over Israël!

DO 18.02.10 / 20.00 / CONCERTZAAL
THE DIVISION LOBBY /
IMPROVISATIE IN DE 17E EEUW
Luitiste Paula Chateauneuf besloot zich te verdiepen in
de 17e-eeuwse Italiaanse improvisatiekunst en richtte
The Division Lobby op. Voor dit ensemble omringde ze
zich met enkele improvisatietalenten, onder wie violist
Pavlo Beznosiuk en luitiste Elizabeth Kenny. Dit virtuoze
en creatieve gezelschap tovert schetsen van 17e-eeuwse
componisten om tot een spannende performance in het
hier en nu, die geen muziekliefhebber onberoerd zal
laten.

ZO 09.05.10 / 15.00 /
KAMERMUZIEKZAAL
CHIOME D’ORO /
IL MOVIMENTO DEL TEMPO
De vier musici van Chiome d’Oro en sopraan Annelies
Brants zoomen in op vroege 17e-eeuwse muziek van
Monteverdi, Frescobaldi en tijdgenoten. Een nieuwe
muziekstijl brak door, met hevige contrasten in melodie,
dynamiek en ritme, maar tegelijk bloeiden de variatievormen. Il Movimento del Tempo is een reflectie op deze
stuwing én stilstand van de muzikale tijd.

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

