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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
Concertgebouw Brugge. Inmiddels is de
band met Brugge nog hechter geworden:
in januari 2010 verhuisde het orkest zijn
kantoren naar de Brugse Ezelpoort, wat zich
vertaalde in de uitbreiding van de orkestnaam tot Anima Eterna Brugge.

De Duitse bariton Thomas E. Bauer is een
van de meest veelzijdige en bijgevolg ook
meest gevraagde zangers van zijn generatie.
Naast orkestproducties met de belangrijkste
orkesten ter wereld richt hij zijn aandacht
nadrukkelijk op het liedrepertoire, waarbij
hij de nieuwe muziek niet schuwt. Zo werkte
hij mee aan heel wat wereldcreaties van
componisten als Penderecki, Nono en Rihm.
Thomas E. Bauer wordt in liedprogramma’s
regelmatig door Jos van Immerseel begeleid
op historische piano. Afgelopen november
schitterde Bauer in het Concertgebouw als
Uberto in Pergolesi’s La serva padrona met
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, inmiddels herdoopt
tot Anima Eterna Brugge. Als gastdirigent
leidde hij onder meer de Akademie für
Alte Musik Berlin, de Wiener Akademie en
Musica Florea Praag. Door de jaren heen
bouwde hij een unieke verzameling van
historische klavieren uit. Binnen de kamermuziek werkt Jos van Immerseel regelmatig
samen met musici als Midori Seiler en Claire
Chevallier.

Sergei Istomin studeerde cello aan het
Tchaikovsky-conservatorium in Moskou en
specialiseerde zich daarna in Amerika op
barokcello en gamba, onder meer aan het
Oberlin Baroque Performance Institute.
Sindsdien trad hij op met vele bekende ensembles in een repertoire dat zich uitstrekt
van barok- over romantische tot hedendaagse muziek. Istomin woont tegenwoordig in
Frankrijk en werkt regelmatig samen met
Jos van Immerseel en Anima Eterna Brugge.
Met pianiste Viviana Sofronitzki vormt
Istomin een veelgevraagd duo.
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Paul Dukas (1865-1935), Fanfare pour précéder la Péri (1911)
Gabriel Fauré (1845-1924), Pelléas et Mélisande, Suite opus 80 (1898)
Prélude
Andantino quasi Allegretto
Sicilienne de Pelléas et Mélisande
La mort de Mélisande
Maurice Ravel (1875-1937), Don Quichotte à Dulcinée, trois poèmes de Paul Morand (1933)
Chanson romanesque
Chanson épique
Chanson à boire
Gabriel Fauré, Elégie in c opus 24 (1895)
Paul Dukas, L’apprenti sorcier (1897)
— Pauze —
César Franck (1822-1890), Symphonie in d opus 48 (1888)
Lento / Allegro non troppo
Allegretto
Allegro non troppo
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Zie verder voor gezongen teksten
Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden op Klara

Op zoek naar een ‘Ars Gallica’
Tussen de ‘Grote Revolutie’ van 1789 en
Wereldoorlog I (1914) onderging Frankrijk
een aantal politieke, institutionele en culturele metamorfoses. Keizerrijk en republiek,
Napoléons en presidenten – Thiers,
Mac-Mahon, Grévy, Carnot, Faure, Loubet,
Fallières en Poincaré – kwamen en gingen,
maar helaas zelden op vreedzame wijze.
Politieke en sociale vulkaanuitbarstingen
zoals de Parijse julirevolutie van 1830, de
februarirevolte van 1848 en de Frans-Duitse
oorlog van 1870-1871, wijzigden het politieke en culturele landschap. Cultuur kon
de wereld niet redden, maar weerspiegelde
enkel de dichotomie tussen revolutionair
en conservatief, links en rechts, verandering
en stabiliteit. Op 4 september 1870 werd
Frankrijk uitgeroepen tot republiek, nadat het
leger van Mac-Mahon in de slag bij Sedan
gedwongen werd te capituleren en Napoléon
III krijgsgevangen werd genomen. Tijdens
de Pruisische bezetting van Parijs werd de
Parijse Commune (maart-mei 1871) opgericht, die door diezelfde Mac-Mahon werd
neergeslagen. De vredesvoorwaarden met
Pruisen werden op 10 mei 1871 vastgelegd
in de Vrede van Frankfurt, waardoor Frankrijk
zijn leidende positie in Europa verloor, en de
Frans-Duitse tegenstelling een belangrijke
factor werd in de Europese politiek. Overigens niet alleen in de politiek, maar ook in de
cultuur en meer in het bijzonder: de muziek.
Ook het programma van Anima Eterna
Brugge staat in zekere zin in het teken van
deze Frans-Duitse tegenstelling. Duitse
invloeden (Liszt, Wagner) zijn onmiskenbaar
aanwezig in het oeuvre van César Franck
(1822-1890) en Paul Dukas (1865-1935), terwijl de werken van Gabriel Fauré (1845-1925)
en Maurice Ravel (1875-1937) – die compositie studeerde bij Fauré – duidelijk exponenten
zijn van de ‘Ars Gallica’. De Franse ‘nationale’

muziek uit de periode van 1870 tot 1914
wordt vooral gekenmerkt door een verregaand eclecticisme, wars van alle Germaanse
zwaarwichtigheid, en door de herwaardering
van de klassieke vormen. ‘L’art, c’est la forme’,
zei ooit Camille Saint-Saëns.
César Franck, die uit Luik afkomstig was maar
zich vanaf 1843 definitief in Parijs vestigde,
volgde aanvankelijk privélessen bij Anton
Reicha en studeerde daarna aan het Parijse
conservatorium. In 1838 behaalde hij er een
eerste prijs piano en in 1841 een tweede prijs
orgel in de klas van Benoist, die hij later (in
1872) als orgelleraar zou opvolgen. In 1858
werd Franck organist van Sainte-Clotilde,
een ambt dat hij tot zijn dood in 1890 zou
waarnemen. Zijn belangrijkste composities, waaronder de driedelige Symfonie in
d, dateren van na 1872. Deze symfonie,
gecomponeerd tussen 1886 en 1888, werd in
het conservatorium van Parijs voor het eerst
uitgevoerd op 17 februari 1889, en opnieuw
op 24 februari van datzelfde jaar. Voor deze
uitvoeringen schreef Franck zelf een thematische analyse, die pas in 1904 verscheen in
de Revue musicale. De orkestratie is sober:
strijkers, houtblazers per twee, aangevuld
met een Engelse hoorn (een doorn in het
‘oor’ van de toenmalige academici), een
basklarinet, kopers per vier en een harp (die
vooral in het tweede deel actief is). Het slagwerk is beperkt tot pauken. Hoewel ze klassiek is van constructie (Beethoven stond hier
duidelijk model), berust het concept van deze
symfonie op een typisch franckiaans principe:
de cyclische vorm. Vooral de beginmotieven
van de thema’s worden gemeenschappelijk
gebruikt om de verschillende delen met
elkaar te verbinden en zo een eenheid te
creëren. Afhankelijk van het tempo, de toonaard en de orkestratie krijgen de gebruikte
thema’s een meditatief, pastoraal, geagiteerd
of hymnisch-glorieus karakter.

Paul Dukas is bekend gebleven dankzij het
enorme succes van L’apprenti sorcier en
dankzij zijn vele geschriften over muziek
(Ecrits sur la musique, Paris 1948). Net als
Debussy studeerde hij compositie aan het
Parijse conservatorium bij Ernest Guirand.
Later (in 1928) volgde hij er Widor op als
compositieleraar en gaf hij onder meer les
aan Messiaen. De Fanfare pour précéder
la Péri is een ballet dat op 22 april 1912 in
het Théâtre du Châtelet werd gecreëerd. In
L’apprenti sorcier staat ons daar weer een
retorische orgie te wachten van klanken, kleuren, ritmes en dynamische contrasten die ons
Goethes ballade als nagelbijtende kinderen
opnieuw doet beleven. Walt Disney had het
goed begrepen!
In 1870 verdedigde Gabriel Fauré Parijs als
vrijwillig lid van de nationale garde tegen
de Pruisen. In die periode gaf zijn leraar
Saint-Saëns concerten ten voordele van
de gewonden. Beiden overleefden
Wereldoorlog I. In 1905 werd Fauré
directeur van het Parijse conservatorium,
hoewel hij nooit had gestudeerd aan dit
eerbiedwaardige instituut. Een gestaag
verergerende doofheid (zoals die van
Beethoven) en andere gezondheidsproblemen dwongen hem tot ontslag in 1920.
Pelléas et Mélisande was oorspronkelijk
toneelmuziek voor een Londense opvoering
van Maeterlincks gelijknamige toneelstuk.
Faurés leerling, Charles Koechlin, bewerkte
de pianopartituur voor een klein instrumentaal ensemble, en in 1901 orkestreerde Fauré
zelf drie delen. Later voegde hij er een vierde
deel aan toe: de georkestreerde versie van
zijn Sicilienne (1898) voor cello (of viool)
en piano. Fauré is vooral een componist
van ontroerend eenvoudige, maar uiterst
geraffineerde melodieën. De Elégie opus
24 (geschreven in 1883 en georkestreerd in
1901) is daar een prachtig voorbeeld van.

Faurés melodieën zijn ook doordrongen van
een intense, introverte expressiviteit waar
deze componist als het ware een patent op
had genomen.
Don Quichotte à Dulcinée, Ravels drie
liederen voor bariton en orkest, dateren
(net als de versie voor zang en piano) uit de
jaren 1932-1933. Ze vormen het laatste volledige werk van deze componist en werden
gecreëerd in Parijs op 1 december 1934.
Oorspronkelijk waren deze liederen bedoeld
als muziek voor een film van de Oostenrijkse
regisseur Georg Pabst, met de beroemde
Chaliapin in de rol van Don Quichot. Doordat Ravel de partituur te laat inleverde,
werd deze opdracht echter aan Jacques
Ibert toevertrouwd, en gingen de liederen
een zelfstandig leven leiden. De teksten
zijn van de Franse schrijver en diplomaat
Paul Morand (1888-1976). Ravel gebruikt de
ritmes van Spaanse dansen zoals de ‘quajira’
(chanson romanesque), de Baskische ‘zortzico’ (chanson épique) en de ‘jota’ (chanson
à boire). Het chanson épique klinkt enigszins als een lofzang en het chanson à boire
vertoont ongetwijfeld invloeden van de door
Ravel bewonderde Emmanuel Chabrier, met
weinig ‘ravelliaanse’ harmonieën maar met
een sprankelende toast op de levensvreugde.
Kort na Don Quichotte à Dulcinée vertrok
Ravel met zijn vriend Léon Leyritz voor een
laatste reis naar Spanje en Marokko (1835),
niettegenstaande de eerste tekenen van een
hersenziekte zich al manifesteerden. Deze
ziekte maakte de componist het schrijven onmogelijk, maar liet zijn geest helder. Na een
chirurgische ingreep op 19 december 1937
overleed Ravel in de vroege ochtend van 28
december. Hoewel hij nooit les gaf, was zijn
invloed op latere generaties groter dan die
van heel wat illustere pedagogen.
Johan Huys
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Gezongen teksten: Maurice Ravel, Don Quichotte à Dulcinée

Chanson romanesque

Romantisch lied

Si vous me disiez que la terre
À tant tourner vous offensa,
Je lui dépêcherais Pança:
Vous la verriez fixe et se taire.

Als gij zoudt zeggen dat de aarde
Door al dat draaien u verstoort,
Ik zou Panza erop afsturen
Gij zoudt zien dat ze stil wordt en stopt

Si vous me disiez que l’ennui
Vous vient du ciel trop fleuri d’astres,
Déchirant les divins cadastres,
Je faucherais d’un coup la nuit.

Als gij zoudt zeggen dat de hemel
Bezaaid met al die sterren u verveelt,
Ik maak een einde aan de goddelijke orde,
Ik maai de nacht in één beweging weg

Si vous me disiez que l’espace
Ainsi vidé ne vous plaît point,
Chevalier dieu, la lance au poing.
J’étoilerais le vent qui passe.

Als gij zoudt zeggen dat de ruimte,
Nu ze leeg is, u niet bevalt,
Ik zou als ridder van God, lans in de hand,
Sterren strooien in de wind

Mais si vous disiez que mon sang
Est plus à moi qu’à vous, ma Dame,
Je blêmirais dessous le blâme
Et je mourrais, vous bénissant.

Als gij zoudt zeggen echter dat mijn bloed
Meer van mij is dan van u, edele vrouw,
Ik zou verbleken door deze blaam
En ik zou sterven, terwijl gij gezegend zijt.

Ô Dulcinée.

O Dulcinea.

Chanson epique

Episch lied

Bon Saint Michel qui me donnez loisir
De voir ma Dame et de l’entendre,
Bon Saint Michel qui me daignez choisir
Pour lui complaire et la défendre,
Bon Saint Michel veuillez descendre
Avec Saint Georges sur l’autel
De la Madone au bleu mantel.

Goede Sint-Michiel die mij de vrijheid schenkt
Om mijn edele vrouw te zien en te horen,
Goede Sint-Michiel die mij vereert door mij te kiezen
Om haar te behagen en te beschermen,
Goede Sint-Michiel, ik bid u neer te dalen
Samen met Sint-Joris op het altaar
Van de madonna met de blauwe mantel.

D’un rayon du ciel bénissez ma lame
Et son égale en pureté
Et son égale en piété
Comme en pudeur et chasteté:
Ma Dame,

Met een hemelse straal zegen mijn zwaard
En zijn gelijke in zuiverheid
En zijn gelijke in vroomheid
Alsook in schroom en in kuisheid:
Mijn Vrouw

Ô grands Saint Georges et Saint Michel
L’ange qui veille sur ma veille,
Ma douce Dame si pareille
À Vous, Madone au bleu mantel!
Amen.

O grote Sint-Joris en Sint-Michiel
De engel die waakt over mijn wacht
Mijn lieve Vrouw, Uw gelijke
Madonna met de blauwe mantel!
Amen.

Chanson a boire

Drinklied

Foin du bâtard, illustre Dame,
Qui pour me perdre à vos doux yeux
Dit que l’amour et le vin vieux
Mettent en deuill mon coeur, mon âme!

Weg met die bastaard, doorluchtige dame,
Die, om te verdwalen in uw zachte ogen
Zegt dat liefde en oude wijn
Mijn hart, mijn ziel, in droefheid dompelen!

Ah! Je bois à la joie!
La joie est le seul but
Où je vais droit...
Lorsque j’ai ... lorsque j’ai bu!

Ik drink op de blijdschap!
Blijdschap is het enige doel
Dat ik nastreef…
Als ik gedronken heb

Foin du jaloux, brune maîtresse,
Qui geint, qui pleure et fait serment
D’être toujours ce pâle amant
Qui met de l’eau dans son ivresse!

Weg met die afgunsteling, donkere minnares,
Die jammert, jankt en zweert
Altijd die bleke geliefde te zijn
Die de roes verdunt met water!

Ah! Je bois à la joie!...

Ik drink op de blijdschap!

De Promenade van Parijs. De Boulevard Richard Lenoir.

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.

Aansluitend om 17 uur
Dvd-vertoning van Anima Eterna Brugge
Samen met EPR Classic en EXQI werkt Anima Eterna Brugge aan een reeks van vier dvd’s met liveopnames van concerten op bijzondere locaties. De eerste daarvan omvat een uitvoering van Beethovens
vijfde Symfonie in de Concert Noble. Het Concertgebouw, Anima Eterna Brugge, EPR Classic en
EXQI nodigen u hartelijk uit op de vertoning van deze dvd!
Gratis na inschrijving via inschrijvingen@concertgebouw.be of 050 47 69 99.
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