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iBOCCHERINI!
Festival
Concertgebouw

Luigi Boccherini (1743-1805)
1743-1768 Lucca, Wenen en Parijs
19 februari 1743: Luigi Boccherini wordt
geboren in Lucca als zoon van de contrabasspeler Leopoldo Boccherini.
1753-1756: Boccherini volgt muziekonderricht, vermoedelijk in Rome. In 1756 wordt
hij al vermeld als een uitstekende solist op
de cello.
1757-1764: In deze jaren verblijft Boccherini
met zijn vader driemaal ongeveer een jaar
in Wenen, waar beiden verbonden zijn aan
het orkest van het Kärtnertortheater, de
schouwburg van de keizerlijke familie.
Boccherini treedt er met succes op als
cellist. In die jaren ontstaan zijn eerste
composities. Hij legt zich vooral toe op
kamermuziek voor strijkers.
1764-1766: In Lucca is Boccherini als cellist
verbonden aan de Cappella Palatina, de
officiële muzikale instelling van de stad.
1767-1768: In september 1767 vertrekt
Boccherini, samen met de violist Filippo
Manfredi, de concertmeester van de
Cappella Palatina, naar Parijs, met als eindbestemming Londen. In april 1768 verlaten
zij Parijs, evenwel niet naar Engeland, maar
naar Spanje.
1768-1805 Spanje
1768-1770: In Madrid is Boccherini cellist in
de ‘Compagnia dell’Opera Italiana dei Sitios
Reales‘, een Italiaanse troep die optreedt in
de koninklijke residenties.

1770-1776: Boccherini treedt in 1770 in
dienst van Don Luis de Borbón, de jongere
broer van koning Karel III, in Boadillo del
Monte en Aranjuez. Contractueel wordt van
hem verwacht dat hij elk jaar drie reeksen
van zes werken aflevert.
1776-1785: Wanneer Don Luis in 1776 door
de koninklijke familie wordt verstoten, volgt
Boccherini hem naar zijn afgelegen residentie in Las Arenas de San Pedro, op 150 km
van Madrid.
1786-1787: Na het overlijden van zijn
mecenas Don Luis in 1586 wordt Boccherini
in 1586 aangeworven als ‘director de la Orquestra y compositor’ van een zestienkoppig ensemble in het paleis Puerta de la Vega
in Madrid, in dienst van gravin Maria Josefa
Alfonso Pimentel.
1786-1797: In 1786 wordt Boccherini door
de muziekminnende Frederik Wilhelm II van
Pruisen, een beslagen cellist, benoemd tot
hofcomponist, vanuit Madrid. Boccherini
ontvangt een jaarlijkse vergoeding voor het
toesturen van kamermuziek.
1797-1805: Na het onverwachte overlijden
van Frederik Wilhelm in 1797 vindt
Boccherini tijdelijk toevlucht bij enkele
andere beschermheren, zoals de gitaarspelende Franse militair François de
Fossa, markies van Benavente, en Lucien
Bonaparte, de jongere broer van Napoleon
en enige tijd ambassadeur in Madrid. De
laatste jaren leidt Boccherini een armoedig
bestaan. Hij overlijdt op 28 mei 1805 aan
een longaandoening.

Vrijdag 04.06.2010
Doorlopend in het Atrium
Boccherini. Leven en werk / Tentoonstelling
Curator: Johan Huys
18.30 Kamermuziekzaal
Roel Dieltiens in gesprek met Anner Bijlsma
19.15 Kamermuziekzaal
Concertinleiding door Ignace Bossuyt
20.00 Concertzaal
Ensemble Explorations & Claron McFadden
22.00 Kamermuziekzaal
Emilio Moreno & Enrique Solinís

vr 04.06.2010 / 20.00
Ensemble Explorations
& Claron McFadden
Ensemble Explorations: ensemble
Roel Dieltiens: leiding, cello
Claron McFadden: sopraan
Anne Katharina Schreiber: viool
Helmut Winkel: viool
Richard Wolfe: altviool
Geert De Bièvre: cello
Love Persson: contrabas
———
Luigi Boccherini (1743-1805)
Strijkkwintet opus 25 nr. 1, G.295 (1778)
- Larghetto
- Allegro
- Minuetto
- Rondo Allegretto
— Pauze —
Luigi Boccherini
Stabat Mater voor sopraan en strijkkwintet,
G.532 (1781)
- Stabat Mater dolorosa
- Cujus animam gementem
- Quae moerebat et dolebat
- Quis est homo
- Pro peccatis suae gentis
- Eja Mater, fons amoris
- Tui Nati vulnerati
- Virgo virginum praeclara
- Fac ut portem Christi mortem
- Fac me plagis
- Quando corpus morietur

Het ontstaan van het strijkkwintet met twee
cello’s is exclusief verbonden met de naam
van Luigi Boccherini. Dankzij een samenloop
van gunstige omstandigheden werd het
genre in 1771 boven de doopvont gehouden. Toen Boccherini in 1770 in dienst trad
van Don Luis de Borbón, de zoon van de
Spaanse koning Filips V, voegde hij zich als
cellist bij het bestaande strijkkwartet van de
prins. Als componist moest hij voor de prins
contractueel elk jaar drie cycli van zes werken
afleveren. De eerste vruchten waren twee
reeksen van kwintetten (op. 10 en op. 11), die
dankzij uitgaven in Parijs Europese verspreiding kenden. Het kwintet werd Boccherini’s
meest geliefde genre: tussen 1771 en 1795
schreef hij er niet minder dan 125. Bijzonder
productieve jaren waren 1778-1779: toen
ontstonden er vier reeksen van zes (op. 25
en op. 27-29). In al zijn werken, die Boccherini zorgvuldig catalogeerde, maakt hij
onderscheid tussen ‘opere grandi’ en ‘opere
piccole’. De ‘grote werken’ zijn overwegend
vierdelig, de ‘kleine’, binnen het genre van
het strijkkwintet vaak betiteld als ‘quintettino’, bestaan meestal uit twee bewegingen.
Het Kwintet opus 25 nr. 1 (G.295) is een
vierdelig ‘opera grande’: op een langzaam
openingsdeel (Larghetto), waarbij dadelijk
een Allegro aansluit, volgen een Minuetto
en een afsluitend Rondo Allegretto.
Alle delen zijn gekarakteriseerd door
Boccherini’s voorkeur voor eerder ‘zachte
tinten’: als expressieve nuances noteert hij
‘soave’ (‘zoet’, deel 1), ‘pp’ (pianissimo),
‘sotto voce’ (‘met gedempte stem’, in menuet en trio) en ‘dolcissimo’ (‘zeer zacht’, in
de finale). Deze nuances spelen in de kaart
van een tweede kenmerk: de uitgesproken
zangerigheid van veel van zijn melodieën,
echte pareltjes van ‘Italiaans belcanto’.
Dramatiek en ritmische stuwing zijn
Boccherini niet vreemd, maar toch schuwt

hij het grote gebaar en de exuberante
‘drive’. Hij concentreert zich veeleer op
subtiele detailtekening, waarbij hij vooral
ook de diverse kleuren van de instrumentale
combinaties optimaal tegen elkaar uitspeelt.
Uiteraard krijgt de cello een zekere voorkeursbehandeling en de aanwezigheid van
een tweede basinstrument laat hem toe de
rijke sonoriteiten van het lage register te exploreren. Centraal staat evenwel niet zozeer
de solistische aanpak, maar het wisselende,
dialogerende samenspel tussen de vijf spelers. Opvallend is ten slotte de eigen manier
waarop Boccherini zijn muzikaal verhaal opbouwt. Vooral op dit vlak treft het verschil in
aanpak tussen Boccherini en zijn tijdgenoot
Haydn. Terwijl Haydn vooral streeft naar
een streng samenhangend betoog, waarbij
de diverse elementen als het ware logisch
uit elkaar voortvloeien, laat Boccherini de
melodische thema’s eerder op elkaar volgen
als telkens nieuwe, losse gedachten, in een
spontane opwelling, wars van intensieve
intellectuele arbeid: de meer doordachte
Duits-Oostenrijkse traditie tegenover de
directheid van de Romaanse aanpak.
Binnen Boccherini’s eerder beperkte vocale
productie torent één werk boven alle andere
uit: het Stabat Mater voor sopraan en strijkkwintet, dat hij componeerde in 1781 op
verzoek van zijn broodheer Don Luis de
Borbón. In 1800 schreef hij een herwerkte
versie voor twee sopranen, tenor en strijkers, om, naar zijn eigen oordeel, ‘de eentonigheid van één enkele stem te vermijden’.
Toch maakt precies het letterlijk ‘eentonige’
coloriet van de sopraanpartij zowel de
charme als de rijkdom van dit werk uit. De
charme schuilt in de intimiteit van deze muzikale parel; de rijkdom zit in de diversiteit
waarmee Boccherini de stem en de instrumenten combineert in afwisselende tempi,
in recitativische, liedachtige en ariafragmen-

ten – dit alles, zoals in zijn kamermuziek, met
veel aandacht voor subtiele expressieve en
coloristische nuances.
In de enigszins sombere inleiding treft hij
onmiddellijk de juiste toon voor de beginstrofe Stabat mater. De sopraanpartij voegt
zich naadloos in het stemmenweefsel van
vijf strijkers. Na enkele meer liedachtige
delen (Cujus animam en Quae moerebat)
volgt een dramatische recitatiefpassage op
Quis est homo. Gedragen door een spanningsvolle aangehouden toon in de strijkers
declameert de sopraanpartij indringend de
twee vertwijfelde vragen (‘wie weent en
treurt niet bij deze aanblik?’). Telkens weer
verbaast Boccherini de aandachtige luisteraar met de rijke uitdrukkingskracht van het
strijkkwintet: het lijkt wel alsof de stem met
woorden de boodschap expliciteert die de
instrumenten woordloos weten over te brengen. Zo roept de tremolerende inleiding
in Tui Nati vulnerati zowel de wonden van
Christus op als de vertroostende verbondenheid van de gelovige met Zijn lijden, zoals
de tekst aansluitend verduidelijkt. Het genre
van de lyrische opera-aria komt aan bod
in Virgo virginum, een intiem gebed (‘con
sordino’), opgevat als een dialoog tussen
stem en de hoge strijkers, op basis van een
pizzicatobegeleiding in de bassen. Fac me
plagis is, als contrast, een fuga, waarin Boccherini hulde brengt aan de ‘geleerde’ stijl
uit de barokperiode. Smeking en vertrouwen weerklinken in het langzame slotdeel
Quando corpus morietur: ‘wanneer mijn
lichaam sterft, laat mijn ziel dan deelachtig
worden aan de glorie van het paradijs’. Wars
van tranerige pathetiek brengt Boccherini
een overtuigende geloofsbelijdenis, die
afsluit met een krachtig geponeerd, plechtig
Amen: ‘het zij zo’.
Ignace Bossuyt

Stabat Mater
Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa
Dum pendebat Filius;
Cujus animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius

De Moeder stond door smart bevangen
en met tranen langs haar wangen
waar haar zoon gekruisigd hing
En het was haar in haar lijden
of een zwaard haar kwam doorsnijden
dat dwars door het hart heen ging.

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!
Quae moerebat et dolebat,
Et tremebat cum videbat
Nati poenas inclyti.

Hoe verdrietig en verloren
was de toch zo uitverkoren
moeder die hem ‘t leven gaf.
Ze moest klagen, ze moest rouwen
en ze beefde bij ‘t aanschouwen
van zijn vreselijke straf.

Quis est homo qui non fleret,
Christi Matrem si videret
In tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Piam Matrem contemplari
Dolentem cum Filio?

Wie voelt er geen tranen komen
die daarheen wordt meegenomen,
waar hij Christus’ moeder vindt?
Wie zou tranen binnenhouden
als hij dat verdriet aanschouwde
van de moeder bij haar kind?

Pro peccatis suae gentis
Vidit Iesum in tormentis,
Et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum
Dum emisit spiritum

Zij zag wat hij heeft geleden
voor het kwaad dat mensen deden,
zag de zwepen, zag het slaan,
Hoorde ‘t kind, door haar gedragen,
stervende om bijstand vragen,
zag hoe hij is doodgegaan.

Eja Mater, fons amoris
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.
Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum
Ut sibi complaceam

Vrouw van liefde en genade,
wil toch op mijn schouders laden
alles wat U lijden doet.
‘k Wil mijn hart aan hem verpanden,
laat mij dan van liefde branden
opdat ik hem zo ontmoet.

Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.
Tui Nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.

Moeder, wil mijn hart bezeren
met de wonden die hem deren,
die zo nederig wilde zijn
Om te lijden voor mijn zonden.
Laat mij lijden aan zijn wonden,
laat mij delen in zijn pijn.

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.
Juxta crucem tecum stare
Te libenter sociare
In planctu desidero.

Laat mij huilen aan uw zijde,
laat het kruis ook mij doen lijden
tot ik zelf eens doodgaan moet
‘k Wil mij naar het kruis begeven
om daar met U mee te leven
in wat hem zo lijden doet.

Virgo virginum praeclara,
Mihi jam non sis amara;
Fac me tecum plangere.
Fac ut portem Christi mortem,
Passionis fac consortem,
Et plagas recolere.

Stralende, ik moet U eren,
wil U toch niet van mij keren,
laat mij huilend bij U staan.
Laat mij Christus’ dood ervaren,
laat mij in mijn hart bewaren
al wat hem is aangedaan.

Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari
Ob amorem Filii.
Inflammatus et accentus
Per te, Virgo, sim defensus
In die judicii.

Laat zijn pijnen mij genaken,
laat het kruis mij dronken maken
van de liefde voor uw zoon
En wil dan mijn voorspraak wezen
als ik ‘t helse vuur moet vrezen
na het oordeel voor zijn troon.

Fac me cruce custodiri,
Morte Christi preamuniri,
Confoveri gratia.
Quando corpus morietur,
Fac ut animae donetur
Paradisi Gloria. Amen.

Laat het kruis over mij waken,
laat zijn dood mij sterker maken,
zodat hij me begeleidt
En mijn ziel, als ‘t lijf moet sterven,
de verrukking doet verwerven
die de hemel ons bereidt. Amen.
Vertaling: Willem Wilmink

vr 04.06.2010 / 22.00
Emilio Moreno &
Enrique Solinís
Emilio Moreno: viool
Enrique Solinís: gitaar
———
Pablo Vidal (c.1750-c.1810)
Sonata de guitarra y violín (Madrid, z.d.)
- Allegro
- Andante
- Rondó
Luigi Boccherini (1743-1805)
Le Chant du Cigne: Allegro con brio (Anoniem
arrangement voor viool en gitaar ca. 1806, uit
het laatste werk van Boccherini, de ‘Quartetsatz’
op. 64 nr. 2, G.249 uit 1804)
Anoniem componist (c. 1800), naar Luigi
Boccherini (1743-1805)
Sonata I in D, uit ‘Six Sonates pour clavecin,
fortepiano, harpe ou guitarre avec accompagnement de violon oblige, tirées des oeuvres de
Luigi Boccherini (Nadermann, Paris)’
- Allegro con spirito (arrangement uit
Strijkkwartet op. 2 nr. 6, G.164)  
- Minuetto amoroso (arrangement uit
Fluitkwintet op. 17 nr. 2, G.420)  

Boccherini’s verblijf in Spanje vanaf 1768
liet uiteraard sporen na. Zo integreerde hij
de gitaar in zijn kamermuziek en nam hij
Spaanse dansen en ritmes over, waaronder
de fandango. Schrijven voor gitaar was vanzelfsprekend voor Spaanse componisten zoals cellist Pablo Vidal, lid van het privéorkest
van gravin Maria Josefa Alfonso Pimentel
dat Boccherini in de jaren 1786-87 leidde.
Heel wat composities van Boccherini werden

tijdens zijn leven of later bewerkt voor andere bezettingen, hetzij door hemzelf, hetzij
door andere, vaak onbekende musici. Geregeld werd de gitaar hierbij het bevoorrechte
instrument, samen met de viool: een prima
combinatie van een eerder ‘akkoordisch’
met een eerder ‘melodisch’ instrument.
Boccherini’s ‘zwanenzang’ was een 91e
strijkkwartet, gecomponeerd in 1804. Hij
voltooide alleen het eerste deel, een Allegro
con brio. Kort nadien werd een arrangement verspreid voor viool en gitaar. Ook
het eerste deel, een Allegro con spirito, van
een van zijn vroegste kwartetten, het nr. 6
uit zijn op. 2 (1761) werd bewerkt voor viool
en gitaar. Het is een vlot geschreven, luchtig
werkje, dat stilistisch aansluit bij het divertimento: ontspannend, soms dansant en
vooral gericht op melodische ontplooiing,
zoals de eerste strijkkwartetten van Joseph
Haydn uit diezelfde jaren. Nog meer charme
straalt het ‘lieftallige menuet’ (Minuetto
amoroso) uit, een bewerking van het tweede
deel van een kwintet voor strijkkwartet en
dwarsfluit, een ‘quintettino’ uit zijn op. 17,
nr. 2 (1773). De partij voor fluit kon probleemloos overgeplant worden op de viool,
terwijl de gitaar de begeleidende partijen
van het strijkkwartet voor haar rekening
neemt. Samen vormen deze twee arrangementen de Sonata I in D uit een uitgave
met Six sonates pour clavecin, fortepiano,
harpe ou guitare avec accompagnement de
violon obligé. Zoals vaak is de bezetting erg
flexibel: de keuze is aan de uitvoerder van
het beschikbare instrument. Al deze werkjes
kaderen in een opkomende burgerlijke muzikale cultuur, die zich steeds meer losmaakt
van de elitaire banden van hof en kerk.
Ignace Bossuyt

Zaterdag 05.06.2010
Doorlopend in het Atrium
Boccherini. Leven en werk / Tentoonstelling
Curator: Johan Huys
14.00 Studio 1
Boccherini en het hof van Potsdam
Lezing door Babette Kaiserkern
Engels gesproken
15.00 Kamermuziekzaal
Ensemble Explorations & Piet Kuijken
16.00 Studio 1
Lezing door Lorenzo Frassà en Massimiliano Sala / Boccheriniproject van het
Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini - Onlus (Lucca)
Engels gesproken
17.00 Kamermuziekzaal
Edding Kwartet
19.15 Kamermuziekzaal
Concertinleiding door Ignace Bossuyt
20.00 Concertzaal
Een ‘Academia del Señor Boccherini’
in het paleis van Santa Cruz in Madrid (c.1798)
El Concierto Español, Emilio Moreno, Soledad Cardoso & Enrique Solinís
22.00 Kamermuziekzaal
Anne Katharina Schreiber & Baptiste Lopez

za 05.06.2010 / 15.00
Ensemble Explorations
& Piet Kuijken
Ensemble Explorations: ensemble
Roel Dieltiens: cello
Baptiste Lopez: viool
Piet Kuijken: piano (kopie naar Stein,
Chris Maene)
———
Luigi Boccherini (1743-1805)
Sonata 4, G.146 (1781)
uit: Six sonates en trio pour le clavecin ou le
pianoforte avec accompagnement de violon et
basse
- Moderato e arioso
- Allegro molto
- Minuetto militare
Luigi Boccherini
Sonata 6 in A, G.4 (1772)
voor cello en basso continuo
- Allegro moderato
- Adagio
- Affettuoso
Luigi Boccherini
Sonata 6, G.148 (1781)
uit: Six sonates en trio pour le clavecin ou le
pianoforte avec accompagnement de violon et
basse
- Presto
- Allegro moderato

In 1757, toen Luigi Boccherini 14 jaar oud
was, vertrok hij met zijn vader naar Wenen,
waar beiden ongeveer negen maanden
speelden in het orkest van het Kärtnertortheater, de schouwburg van de keizerlijke
familie. Ook tussen 1760 en 1764 waren
zij er nog enige tijd actief. Berichten uit
die tijd spreken vol lof over Boccherini’s
cellospel. Hij liet zich ook al snel opmerken
als componist van sonates voor cello. Op zijn
naam is een twintigtal sonates overgeleverd.
Merkwaardig genoeg neemt hij ze niet op in
zijn nauwkeurig bijgehouden werkcatalogus
(hetzelfde geldt trouwens voor de celloconcerti), mogelijk omdat hij die werken vooral
voor eigen gebruik wenste te reserveren.
Een reeks van zes werd wel in Londen gepubliceerd tussen c.1770 en 1775. Al deze
sonates zijn driedelig volgens het gebruikelijke patroon snel – langzaam – snel. De
Zesde sonate (G.4) bestaat uit een Allegro
moderato, een Adagio als middendeel en
een Affettuoso finale. Uiteraard is Boccherini
erop uit zijn instrument zowel speeltechnisch
als expressief te laten schitteren. Hij slaagt
daar wonderwel in, zonder te vervallen in
holle virtuositeit. Zoals in al zijn muziek is
de melodische vinding spontaan en direct
aansprekend. Charmante thema’s wisselen evenwichtig af met passages waarin
de cellist zich kan uitleven, onder meer in
gebroken akkoorden en dubbelgrepen. Ook
het rijke kleurenpalet van de cello wordt
overtuigend gedemonstreerd, onder meer
in de solistische cadenza als spanningsgeladen bekroning van het langzame deel. Een
lichtvoetig Affettuoso sluit deze onderhoudende sonate af.
In 1781 verscheen in Parijs een bundel Six
sonates en trio pour le clavecin ou pianoforte avec accompagnement de violon et
basse par Signor Luigi Boccherini. Ook deze

werken zijn niet vermeld in Boccherini’s
werkcatalogus, waardoor er enige twijfel
bestaat omtrent de authenticiteit. Naar alle
waarschijnlijkheid componeerde Boccherini
deze cyclus oorspronkelijk als zes sonates
voor klavier, waar iemand anders later twee
begeleidende strijkerspartijen aan heeft
toegevoegd. In elk geval is de klavierpartij
absoluut dominant. Er is niet echt sprake
van volwaardige trio’s (zoals later bij Joseph
Haydn), waarbij elke partij als zelfstandige
partner aan bod komt. Het gaat om relatief
korte werkjes in twee of drie delen. De
Sonate 4 (G.146) begint met een gematigd
snel deel (Moderato e arioso), gevolgd door
een Allegro molto. De finale is een ritmisch
pittig menuet, aangeduid als Minuetto
militare. De Sonate 6 (G.148) is tweedelig
en bestaat uit een Presto en een Allegro
moderato. Deze composities illustreren de
zeer variabele opbouw van Boccherini’s
kamermuziekwerken: het eerste deel kan net
zo goed in een langzaam of een gematigd
tempo zijn (in nr. 4) als extreem snel (nr. 6).
Het presto van het zesde trio begint op een
typisch ‘klassieke’ manier: het hoofdthema
bestaat uit een ritmisch krachtig forte,
waarbij een meer lyrische frase in pianodynamiek aansluit. De inzet van Mozarts
overbekende symfonie nr. 41 (‘Jupiter’),
is een beroemd voorbeeld van de contrastdynamiek die de klassieke periode kenmerkt.
Ignace Bossuyt

za 05.06.2010 / 17.00
Edding Kwartet
Baptiste Lopez: viool
Stéphanie de Failly: viool
Paul De Clerck: altviool
Ageet Zweistra: cello
———
Joseph Haydn (1732-1809)
Strijkkwartet op. 76 nr. 3 ‘Keizerskwartet’
(1797)
- Allegro
- Poco Adagio Cantabile
- Menuet (Allegro)
- Presto
Luigi Boccherini (1743-1805)
Strijkkwartet in g op. 32 nr. 5 G.205 (1780)
- Allegro comodo
- Andantino
- Minuetto (con moto)
- Allegro giusto
— korte pauze —
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Strijkkwartet in C K.465 ‘Dissonantenkwartet’
(1785)
- Adagio – Allegro
- Andante Cantabile
- Menuet (Allegretto)
- Allegro

Het Edding Kwartet brengt drie tijdgenoten
samen die schitterden in het genre van het
strijkkwartet: Joseph Haydn, Wolfgang
Amadeus Mozart en Luigi Boccherini. Op
het programma staan kwartetten uit de jaren
waarin deze componisten op het toppunt
van hun kunnen presteerden: het beroemde
‘Keizerskwartet’ van Haydn, uit 1797, Mozarts al even befaamde ‘Dissonantenkwartet’
uit 1785 en het kwartet nr. 5 uit Boccherini’s
opus 20, daterend uit 1780. In dit meest
hoogstaande genre van de kamermuziek
waren Haydn en Boccherini de eersten die
een zelfstandigheid van stemmen realiseerden waarbij de vier solisten als evenwaardige partners aan bod komen, zij het elk
met eigen accenten. Met zijn zes aan Haydn
opgedragen kwartetten uit 1783-85 leverde
Mozart een meesterlijke prestatie, waarin
hij de melodische rijkdom, de harmonische
verdieping, de verwerking van de thema’s
en de daarmee verbonden expressieve rijkdom tot een absoluut hoogtepunt opvoert.
Haydns ‘Keizerskwartet’, met als tweede
deel de variaties op het lied Gott erhalte
Franz den Kaiser, vormt de bekroning van
zijn kwartetoeuvre. Boccherini’s aanpak is
enigszins verschillend, meer gericht op de
pure melodie en een rijk genuanceerde
instrumentale voordracht, maar daarom niet
minder origineel. In zijn kwartet op. 32 nr. 5
sluit hij zich aan bij de klassieke vierdeligheid, naar het voorbeeld van Haydn: een
snel eerste deel (Allegro comodo), een langzame tweede beweging (Andantino), het
gebruikelijke menuet (Minuetto con moto)
en een snelle finale (Allegro giusto).
De confrontatie tussen Boccherini en
Haydn-Mozart is bijzonder leerrijk. Haydn en
Mozart demonstreren met overtuiging de
bovenvermelde Duits-Oostenrijkse aanpak, waarbij de zogenaamde ‘thematische
arbeid’ centraal staat: melodieën worden af-

gesplitst in kleine motivische eenheden die
constant aan uiteenlopende manipulaties
worden onderworpen. Het eerste deel van
Haydns ‘Keizerskwartet’ is hiervan een ideaal
model: het dalend motiefje van de eerste
maat domineert volledig de eerste beweging, met als resultaat een extreem logische
samenhang. Zelfs een contrasterend tweede
muzikaal idee ontbreekt: op het ogenblik
dat dit wordt verwacht, presenteert Haydn
een variante van de melodische kern van de
inzet.
Deze extreem overdachte logica is
Boccherini vreemd, al blijkt hij in dit latere
strijkkwartet niet helemaal ongevoelig voor
Haydns voorbeeld. Het opstijgend motiefje
van de inzet van het eerste deel duikt geregeld op, maar is zeker niet zo bepalend voor
de opbouw van de beweging als bij Haydn.
Boccherini bereikt hier een uitstekend
compromis tussen een doordachte structuur
en de hem zo eigen spontane melodische
vinding. Kenmerkend zijn andermaal de uitgesproken expressieve nuances zoals ‘soave’
(‘zoet’, in deel 1), ‘sotto voce sempre’
(‘steeds met ingehouden stem’, in deel 2)
en ‘dolcissimo’ (in het trio van het menuet).
Opvallend in de finale is de uitgeschreven
virtuoze cadenza voor de eerste viool, aangeduid als ‘capriccio ad libitum’, waardoor
dit strijkkwartet een uitgesproken concertant karakter krijgt. Cantabiliteit, dansante
ritmiek en virtuoos vertoon komen hierbij
evenwichtig aan bod.
Ignace Bossuyt

Strijkkwartet met Pietro Nardini en Filippo Manfredi
(viool), Giuseppe Maria Cambini (altviool) en Luigi
Boccherini (cello)

za 05.06.2010 / 20.00
Een ‘Academia del Señor
Boccherini’ in het paleis van
Santa Cruz in Madrid (c.1798)
El Concierto Español: ensemble

Luigi Boccherini (1743-1805)

Emilio Moreno: viool en dirigent
Soledad Cardoso: sopraan

Obertura in D op. 43, G.521 (1790)

Enrique Solinís: gitaar

Allegro con molto spirito - Andantino - Allegro

Isabel Serrano, Antonio Almela, Santi Aubert,

Aria Accadémica, G.546 ‘Deh, respirar

Martin Dominguez, Carlos Gallifa, Adolfo

lasciatemi’ (uit Metastasio’s Artaserse) (?1792)

Giménez-Tudurí, Nuno Mendes: viool

Andante sotte voce

Antonio Clares, Remei Silvestre: altviool
Antoine Ladrette, Mercedes Ruiz: cello

Aria Accadémica G.545 ‘Se non ti moro’

Juan Jaime Ruiz: contrabas

(uit Metastasio’s Adriano in Siria) (?1792)

Xavier Blanch, Albert Romaguera: hobo

Cantabile - Allegro vivo - Cantabile

Pep Borrás: fagot 		
Javier Bonet, Ovidi Calpe: hoorn

Sinfonia concertante in C op. 10 nr. 4, G.523

Eduard Martinez: klavecimbel

(1796/98)
- Grave - Allegro con imperio
- Grave
- Minuetto. Allegro
— Pauze —
Obertura grande in c op. 41, G.519 (1788)
Allegro vivo assai
Aria Accadémica, G.544 ‘Ah, non lasciarmi’ (uit
Metastasio’s Didone abbandonata) (?1792)
- Recitativo
- Andante non tanto - Allegro - Come prima
Sinfonia in d op. 12 nr. 4, G.506 ‘La Casa del
Diavolo’ (1771)
- Andante sostenuto - Allegro assai
- Andantino con moto
- Andante sostenuto - Allegro con molto

Dit concert wordt opgenomen en uitgezonden door Klara in ‘In de Loge’ (24 juni, 20 uur).

Ook als componist van symfonieën liet
Boccherini zich niet onbetuigd. Hij beoefende zowel de toen vooral in Parijs populaire
concertante symfonie (met solistische partijen) als de orkestrale symfonie naar Weens
model. In 1771, in de loop van het eerste
jaar van zijn dienst bij Don Luis, voltooide hij
een eerste cyclus van zes symfonieën, opus
12. Uit de gevarieerde samenstelling van
het orkest, met wisselende blazers (waarbij
strijkers werden aangevuld met hoorns en
hobo’s, of met dwarsfluiten), blijkt dat Don
Luis beschikte over een uitgelezen schare
musici. De vierde symfonie uit dit opus
12 staat bekend onder de Italiaanse titel
La Casa del Diavolo (‘Het verblijf van de
duivel’), die echter niet van Boccherini zelf
stamt. De titel verwijst naar het ballet Don
Juan van Christoph Willibald von Gluck,
waar in het laatste deel de onverbeterlijke
vrouwenverleider Don Juan in de hel wordt
gesleurd. In de finale van zijn symfonie
bewerkt Boccherini dit deel uit Glucks ballet,
dat hij had leren kennen tijdens zijn vroegere verblijven in Wenen. Boccherini noteert
bij de finale: ‘Elle représente l’Enfer et a
été faite à l’imitation de celle de M. Gluck
dans “Le festin de Pierre”.’ Deze driedelige
symfonie heeft een merkwaardige opbouw.
Het eerste deel bestaat uit een langzame
inleiding (Andante sostenuto), gevolgd door
een Allegro, een niet ongewoon procedé,
dat ook Haydn toepast. Minder courant is
echter de herhaling van diezelfde langzame
inleiding in het slotdeel, als ‘voorbode’ van
Glucks dramatische Don Juan-finale. Het
middendeel, is, zoals gebruikelijk, in een
langzaam tempo (Andantino con moto). Met
deze symfonie transplanteerde Boccherini
de Don Juanthematiek van het theater naar
de concertzaal, mogelijk op verzoek van zijn
mecenas, die ongetwijfeld met dit typisch
Spaanse personage vertrouwd was.

Vier jaar later, in 1775, leverde Boccherini
een tweede reeks van zes symfonieën af
(opus 21). In 1782 volgde een derde en
laatste cyclus van zes symfonieën (opus
35). Als leider van het orkest van de gravin
Pimentel componeerde hij in 1786 en 1787
de vier symfonieën opus 37. De andere
bewaarde symfonieën zijn losse werken,
zoals de bijzondere concertante symfonie
in C (G.523), in feite een arrangement van
een strijkkwintet uit zijn opus 10 (1771), voor
orkest en een zeer uiteenlopende groep van
solisten. Het werk was bedoeld voor een
gitaarspelende Franse markies, François de
Fossa, die tijdens dit festival ook nog in een
later programma ten tonele verschijnt. De
bezetting van dit werk is hoogst origineel:
Boccherini voegde bij het strijkorkest een
gitaar (uiteraard!), twee soloviolen, twee
hobo’s, twee hoorns en fagot. Belangrijke
solistische tussenkomsten zijn gereserveerd
voor de hobo, de gitaar, de twee soloviolen
en (ook uiteraard!) de cello, die zich als solist
uit de strijkersgroep losmaakt. Het resultaat
is een boeiend, dialogerend spel tussen de
solisten onderling en de instrumenten van
het orkest: het is een soort symfonie waarin
geregeld solisten naar voren treden, zoals in
het concerto, vandaar de term ‘concertante
symfonie’. In de langzame inleiding van
het eerste deel speelt Boccherini mooi het
koloriet van de houtblazers uit. Aansluitend
volgt een Allegro con imperio (‘snel, met gezag’), een ritmisch stuwend snel deel dat in
het strijkkwintet oorspronkelijk betiteld was
als Allegro con sforza. Toch ontpopt Boccherini zich ook hier niet tot een dramaticus
pur sang, alles blijft beheerst en het spel is
vooral toegespitst op de schittering van de
solisten. Het tweede langzame deel heeft
zelfs meer dramatische allures, althans de
inzet, maar zodra de sologitaar en de cello
op het voorplan komen, domineren weer

de ‘zachte tinten’. De finale is een luchtige
rondedans, typisch voor de doorgaans als
hoogstaande ontspanning bedoelde concertante symfonie.
Een van de vurige bewonderaars van
Boccherini’s muziek was de Pruisische
kroonprins Frederik Wilhelm, die in 1786
Frederik Wilhelm II van Pruisen werd. Als
onderlegd cellist had hij via de Pruisische
ambassadeur in Madrid strijkkwartetten van
Boccherini in handen gekregen. Nog voor
het overlijden van Don Luis in 1785 stuurde
Boccherini naar Frederik Wilhelm (onder
meer) de autograaf van zijn symfonieën op.
35. Uit dankbaarheid benoemde de prins
hem tot hofcomponist (‘compositore della
nostra camera’). Jaarlijks werd hij beloond
met een vergoeding voor het toesturen van
diverse kamermuziekwerken. Dat de vorst
bij de muzikale elite in hoog aanzien stond
bewijst Beethovens opdracht, in 1797, van
de uitgave van zijn cellosonates op. 5. Ook
Mozart en Haydn onderhielden contacten
met deze mecenas. Haydn stuurde hem in
1787 afschriften van zijn Parijse symfonieën
en droeg aan hem in hetzelfde jaar zijn strijkkwartetten op. 50 op. Ringen en gouden dozen behoorden tot de gebruikelijke cadeaus
die Frederik aan de componisten stuurde,
vaak voorzien van een waarderend schrijven.
Voor Frederik componeerde Boccherini
mogelijk in 1790 ook de korte driedelige
symfonie op. 43, betiteld als ‘ouverture’.
Zoals van de reeks symfonieën op. 35 wordt
ook de autograaf van dit werk bewaard in
de bibliotheek van Berlijn, uit de nalatenschap van Frederik Wilhelm van Pruisen.
Net als in Boccherini’s orkestrale werken
komen dramatiek en lyriek evenwaardig aan
bod in de zelden uitgevoerde concertaria’s
(‘arie academiche’). Zoals bij Mozart betreft
het meestal gelegenheidscomposities voor

een zanger of zangeres, bij Boccherini
steeds een sopraan. Voor wíe de 16 bewaarde aria’s precies geschreven zijn,
is niet bekend. In 1798 contacteerde
Boccherini de Parijse uitgever Ignace Pleyel
om een aantal aria’s uit te geven, maar uiteindelijk werden ze nooit gepubliceerd. De
teksten zijn overwegend gekozen uit operalibretti van de toen nog steeds immens
populaire Pietro Metastasio. De aria Ah, non
lasciarmi (met voorafgaand recitatief Si veramento io deggio), uit Didone abbandonata,
is een lamento van de Carthaagse koningin Dido nadat de Trojaanse prins Aeneas
haar in de steek heeft gelaten, een van de
beroemdste thema’s uit de hele operageschiedenis. In Se non ti moro, uit Adriano in
Siria, bezingt de Parthische prins Farnaspe
zijn ongelukkige liefde voor Emirena. In Deh,
respirar lasciatemi, uit Artaserse, zoekt de
Perzische koning Artaxerxes, zoon van
Xerxes, troost voor zijn politieke zorgen.
Ignace Bossuyt

Aria Accadémica G.546
Deh, respirar lasciatemi

Aria Accademica G.546
Wee, laat mij nog een poos

Deh, respirar lasciatemi
Qualche momento in pace.
Capace di risolvere
La mia ragion non è.

Wee, laat mij nog een poos
In rust en vrede ademen.
Een oplossing kan
Mijn rede toch niet bieden.

Mi trovo in un istante
Giudice, amico, amante,
E delinquente e re.

Ik ben terzelfder tijd
Rechter, vriend, minnaar,
misdadiger en koning.

Aria Accadémica G.545
Se non ti moro

Aria Accademica G.545
Als ik niet sterf aan uw zijde

Se non ti moro allato,
Idolo del cor mio,
col tuo bel nome amato
fra’labbri io morirò.

Als ik niet sterf aan uw zijde,
Aanbedene van mijn hart,
Dan zal ik sterven,
Uw beminde naam op mijn lippen.

Addio, mia vita, addio;
non piangere il mio fato;
misero non sono io;
sei fida, ed io lo so.

Vaarwel, mijn leven, vaarwel;
Betreur mijn noodlot niet;
Beklagenswaardig ben ik niet;
Trouw zijt gij, dat weet ik.

Aria Accadémica G.544
Ah, non lasciarmi

Aria Accademica G.544
Ach ga niet heen, mijn schone aanbedene

Enea
Idol mio, che pur sei,
Ad onta del destin l’ìdolo mio,
Che posso dir? Che giova
Rinnovar co’ sospiri il tuo dolore?
Ah! se per me nel core
Qualche tenero affetto avesti mai,
Placa il tuo sdegno, e rasserena i rai.
Quell’Enea tel domanda,
Che tuo cor, che tuo bene un dì chiamasti,
Quel che finora amaste
Più della vita tua, più del tuo soglio,
Quello...

Aeneas
Mijn aanbedene, dat zijt gij toch,
Mijn aanbedene, het lot ten spijt,
Wat kan ik zeggen? Wat baat het
Zuchtend weer uw smart te wekken?
Ach, was er in uw hart
Ooit enig teder gevoel voor mij,
Bedaar dan uw toorn, en verzacht uw blik.
Die Aeneas is ’t die u verzoekt,
Die gij ooit uw hart, uw liefde noemde,
Die gij tot nu beminde
Meer dan uw leven, meer dan uw troon,
Die...

Didone
Basta,
Vincesti, eccoti il foglio.
Vedi quanto t’adoro ancora, ingrato!
Con un tuo sguardo solo
Mi togli ogni difesa e mi disarmi,
Ed hai cor di tradirmi? E puoi lasciarmi?

Dido
Genoeg,
Gij hebt gewonnen, ziehier het blad.
Zie, ondankbare, hoezeer ik u nog aanbid!
Met een enkele blik
Ontneemt gij mij elk verweer en wapen,
Gij hebt het lef mij te verraden? En dan te
verlaten?

Ah non lasciarmi, no, bell’idol mio;
Di chi mi fiderò, se tu m’inganni?
Di vita io mancherei nel dirti addio,
Che viver non potrei fra tanti affanni.

Ach ga niet heen, mijn schone aanbedene;
Wie kan ik nog vertrouwen, als gij mij bedriegt?
Het leven zou ik laten bij zo’n afscheid,
Want leven zou’k niet kunnen met zoveel
leed.
Vertaling: Joris Wouters

za 05.06.2010 / 22.00
Anne Katharina Schreiber
& Baptiste Lopez
Anne Katharina Schreiber: viool
Baptiste Lopez: viool
———
Luigi Boccherini (1743-1805)
uit 6 Duetti per 2 Violini (1761):
Duo op. 3 nr. 1, G.56
- Grazioso
- Allegro
- Presto
Duo op. 3 nr. 2, G.57
- Presto assai
- Largo
- Tempo di minuetto
Duo op. 3 nr. 4, G.59
- Moderato
- Largo
- Allegro

Tot de ongewone bezettingen binnen
het omvangrijke kamermuziekoeuvre van
Boccherini behoren een aantal duo’s voor
twee violen. Een reeks van zes, het opus 3,
dateert uit 1761. Samen met zes trio’s voor
twee violen en cello (op. 1) en zes strijkkwartetten (op. 2) behoren de duetten tot zijn
vroegste composities, waarmee hij onmiddellijk zijn expliciete voorkeur laat blijken:
de kamermuziek voor strijkers. Samen met
Joseph Haydn is hij een pionier die in 1761
het strijkkwartet creëerde, het genre dat zou
uitgroeien tot het absolute glansstuk van
de kamermuziek. Trio’s voor twee violen en
cello waren een uitvloeisel van de barokke

triosonate voor twee violen en basso continuo. Duetten voor twee gelijke instrumenten
(blokfluit, dwarsfluit of viool) waren in de
18e eeuw vaak populair als pedagogische
stukjes en voor amateurs. Toch lieten componisten met naam, zoals Haydn, Mozart en
Beethoven, zich verleiden door het genre
van het instrumentale duet.
Boccherini’s zes duetten zijn aantrekkelijke
miniaturen. Hij beschouwt ze als ‘opere
piccole’. De beperkte combinatiemogelijkheden van twee identieke instrumenten zijn
voor Boccherini geen hinderpaal om een
maximum aan variatie te bereiken: nu eens
gaan de twee violen elk hun eigen weg, dan
weer volgen ze elkaar als twee parallelle
sporen of neemt er een van de twee het
voortouw en speelt de andere een begeleidende of ondersteunende rol. Afwisseling
is troef, ook in de keuze van de tempi. De
drie delen van het eerste duet (G.56) gaan
qua tempo in stijgende lijn: op een langzaam Grazioso (weer een van Boccherini’s
typische ‘zachte tinten’) volgen een Allegro
en, als slot, een Presto. Het tweede duo
(G.57) volgt het eerder klassieke driedelige
schema snel –langzaam – snel of Presto –
Largo – Tempo di minuetto. Het thema van
het afsluitende menuet is tevens bekend uit
de finale van een van Boccherini’s bekende
celloconcerti. Zoals voor die tijd gebruikelijk,
‘recycleert’ Boccherini geregeld melodieën
uit eigen werk in latere composities. In het
vierde duet (G.59) zijn de tempocontrasten
Moderato (‘gematigd’), Largo en Allegro. In
het langzame middendeel speelt de eerste
viool een zangerige melodische lijn boven
een akkoordische begeleiding in de tweede
viool, een quasi-orkestraal effect.
Ignace Bossuyt

Zondag 06.06.2010
Doorlopend in het Atrium
Boccherini. Leven en werk / Tentoonstelling
Curator: Johan Huys
11.00 Studio 1
Het geheim van Boccherini
Een documentaire van Carine Bijlsma (2008)
Met Anner Bijlsma, Vera Beths, José Antonio Boccherini, Quinteto Don Luis
12.30 Forum 6
Tapaslunch
14.00 Studio 1
Boccherini in Madrid
Lezing door Emilio Moreno
Nederlands gesproken
15.00 Kamermuziekzaal
Luigi Boccherini: de latere jaren
La Real Cámara
17.15 Studio 1
Concertinleiding door Ignace Bossuyt
18.00 Kamermuziekzaal
Ensemble Explorations

zo 06.06.2010 / 15.00
Luigi Boccherini: de latere
jaren
La Real Cámara: ensemble
Emilio Moreno, Antonio Almela: viool
Antonio Clares: altviool
Mercedes Ruíz: cello
Enrique Solinís: gitaar
———
Luigi Boccherini (1743-1805)
Trio in C op. 54 nr. 4, G.116 (1796)
- Allegro con spirito
- Andantino
- Minuetto
- Rondo allegretto moderato
Kwartet in G op. 44 nr. 4, G.223
‘La Tirana Española’ (1792)
- Presto (Tirana)
- Tempo di minuetto
Kwintet in D, G.448 ‘El Fandango’ (c.1798)
- Pastorale
- Allegro maestoso
- Grave assai - Fandango

Boccherini voelde zich als een vis in het
water in de meest uiteenlopende kamermuziekbezettingen: naast het strijkkwintet en
het strijkkwartet, de centrale genres in zijn
overweldigende productie, en de al aan bod
gekomen cellosonates, pianotrio’s en vioolduo’s, beoefende hij ook het strijktrio en het
weinig courante kwintet voor strijkkwartet
en gitaar.
Heel zijn carrière lang schreef Boccherini
strijktrio’s, voor meerdere bezettingen.
Tot zijn vroegste werken behoren reeksen
‘opere piccole’ (op. 1, 1760) en ‘opere
grandi’ (op. 4, 1766; op. 6, 1769; op. 34,
1781) voor twee violen en cello. Vanaf 1772
schrijft hij ook voor de meer ‘klassieke’ bezetting van het strijktrio, met viool, altviool
en cello (‘opere grandi’, op. 14, 1772, en
‘opere piccole’, op. 47, 1793). Maar ook die
voor twee violen en cello blijft zijn voorkeur wegdragen, zoals in de ‘opere grandi’
op. 34 uit 1781, en zijn laatste cyclus, op.
54 uit 1796. Het vierde nummer uit deze
laatste reeks is een vierdelige compositie
naar klassiek model, met een snel, ritmisch
stuwend eerste deel (Allegro con spirito),
een zangerig langzaam deel (Andantino, een
dansant menuet (Minuetto) en een lieflijk,
pittig rondo (Rondo allegretto moderato).
Boccherini speelt de registers (hoog en laag)
van de solistische instrumenten knap tegen
elkaar uit.
In het strijkkwartet op. 44 nr. 4 biedt de
aanwezigheid van de altviool nog meer
mogelijkheden tot interactief samenspel.
Het werk behoort tot een late cyclus ‘opere
piccole’ uit 1792, die Boccherini opstuurde
naar Frederik Wilhelm van Pruisen. De zes
kwartetten zijn allemaal tweedelig. Het
bijzondere aan nr. 4 is de toegevoegde
titel, ‘La Tirana’, die van de hand is van
Boccherini zelf. Onder de diverse verkla-

ringen is de meest aannemelijke dat de
componist verwijst naar een Spaans danslied
dat op het einde van de 18de eeuw populair
was. In het eerste, snelle deel (Presto) paart
Boccherini volkse melodiek aan bijzonder
verfijnde klanknuances, die doorwerken in
de tweede beweging (Tempo di minuetto),
een van zijn mooiste menuetten.
Nog typischer Spaans zijn een reeks gitaarkwintetten, meestal bewerkingen door
Boccherini zelf van, onder meer, kwintetten
met klavier. De meeste dateren uit 1798,
toen hij contacten onderhield met een
zekere ‘markies de Benavente’, de Franse
militair François de Fossa, die een uitstekend gitaarspeler was. Voor diens vertrek
naar Mexico in het gevolg van een generaal die er tot vice-koning was aangesteld,
bezorgde Boccherini hem zes kwintetten
met gitaar. Het meest Spaans getinte is het
kwintet met de fandango, een populaire,
meeslepende dans in drieledige maat, gebaseerd op enkele steeds herhaalde ritmische
en melodische patronen. Een schitterende
fandango schreef bijvoorbeeld de Catalaanse componist Padre Antonio Soler: op basis
van twee constant herhaalde akkoorden
bouwt hij een monumentale compositie op,
op een frenetiek ritme, met een gelijksoortig
verpletterend effect als Ravels Bolero.
De fandango vormt de bekroning van
Boccherini’s intrigerende kwintet. Op een
rustig-intieme Pastorale als eerste deel volgt
een Allegro maestoso, waarin een kernachtige ritmiek afwisselt met uitgesproken lyrische passages. De fandango wordt ingeleid
door een Grave assai, een met spanning
geladen voorbereiding op de wervelende
dans.
Ignace Bossuyt

R. Bayeu, De gitaarspeler

zo 06.06.2010 / 18.00
Ensemble Explorations
Ensemble Explorations: ensemble
Baptiste Lopez: viool
Helmut Winkel: viool
Richard Wolfe, Frans Vos: altviool
Roel Dieltiens: cello, leiding
Geert De Bièvre: cello
Love Persson: contrabas
———
Luigi Boccherini (1743-1805)
Celloconcerto in G (met contrabas),
G.480 (pub. 1770)
- Allegro
- Adagio
- Allegro
Strijksextet in Es G.454 (opus 23 nr. 1) (1776)
- Allegro molto
- Larghetto
- Menuetto - trio 1 - trio 2 - trio 3
- Finale
Menuet uit Strijkkwintet in E, G.275 (1771)

Uiteraard mag op een festival gewijd aan
Luigi Boccherini een van zijn celloconcerti
niet ontbreken. Als er één 18e-eeuwse componist is die de lyrische en vooral ook de
coloristische kwaliteiten van de cello perfect
heeft ingeschat, is het wel Boccherini. Gekoppeld aan uitstekend gedoseerd virtuoos
spel levert dit zowel briljante als charmante
composities op, wars van extreme dramatiek, maar beklijvend door de elegantie en
verfijning. Op zijn naam staan een tiental
celloconcerti, waaronder van sommige de
authenticiteit wordt betwist. De meeste zijn
vroege werken uit de jaren toen Boccherini vooral als cellovirtuoos optrad. Nadat
hij zich in Spanje vestigde in 1768, legde
hij zich vooral toe op het componeren van
kamermuziek.
Enkele van de celloconcerti verschenen in
1770-71 in Parijs in druk, onder meer het
Concerto in G (G.480). Naar het model
dat Antonio Vivaldi in het begin van de 18e
eeuw vastgelegde, is Boccherini’s concerto
driedelig volgens de opbouw snel (Allegro) –
langzaam (Adagio) – snel (Allegro). In dit (en
de overige) concerti is er nog geen sprake
van een doorgedreven dialoog tussen solist
en orkest, zoals in de latere pianoconcerti
van Mozart, maar het muzikale verhaal is
vooral toegespitst op de prominente plaats
van de solist. Het orkest brengt in een inleidende passage het thematische materiaal
aan, speelt een begeleidende rol tijdens
de solopassages en zorgt voor rustpunten
tussen de sologedeelten in. In het eerste
deel wisselen drie orkestrale fragmenten
af met twee uitgebreide soli. De door het
orkest voorgestelde lyrische frase van de
inzet wordt door de solist overgenomen
en voortgezet in virtuoos spel, waarbij het
eigen coloriet van het hoge en het lage
register overtuigend wordt geëxploiteerd.
Na een orkestrale overgang zet de solist

een uitgebreide tweede solopassage in, met
uitgesproken virtuoze trekjes, zoals dubbelgrepen. Na een improvisatorische cadenza,
waarin de solist de gelegenheid krijgt zijn
expressieve en technische vaardigheden te
demonstreren, rondt het orkest dit deel af.
Het langzame middendeel is één lang uitgesponnen, prachtige cantilene, een hoogtepunt van zangerigheid en lyrische charme.
Op een stijgende lijn in de strijkers begint
de cello vanuit één lang aangehouden toon
zijn adembenemende zanglijn – en die
houdt niet op tot aan het slotakkoord. De
finale is een aanstekelijk dansant rondo in
drieledige maat. Meer nog dan in het eerste
deel krijgt de solist volop de gelegenheid
virtuositeit te koppelen aan expressief en
kleurrijk spel. Een parel aan de kroon van
Boccherini’s werk voor cello.
In 1776 voltooide Boccherini zijn enige
cyclus van zes strijksextetten voor twee
violen, twee altviolen en twee cello’s (op.
23), een nieuw en zelden beoefend genre,
dat pas in de 19e eeuw enige, zij het beperkte, belangstelling genoot (onder meer
bij Johannes Brahms). De verdubbeling van
de drie strijkers resulteert in bijzonder rijke,
quasi-orkestrale sonoriteiten, die afwisselen
met solopassages waarin elk van de zes
partners volwaardig aan hun trekken komen.
Dat vooral ook de eerste cello een hoofdrol
speelt, zal intussen niemand meer verbazen.
Alle sextetten zijn ‘opere grandi’ in drie
delen. Het eerste sextet bestaat uit een
Allegro molto, een Larghetto (met de
typisch Boccheriniaanse expressieve nuance
‘sotto voce’) en een Menuetto met niet
minder dan drie trio‘s (in plaats van één
middendeel), waarin vooral de solistische
tussenkomsten opvallen.
En waarom niet afsluiten met het beroemde
’Menuet van Boccherini’? Het is best merk-

waardig hoe sommige, vaak doodeenvoudige werkjes de harten van de muziekliefhebber veroveren – wellicht precies dankzij hun
simpele, onmiddellijk aansprekende charme.
Met alle, vaak negatieve, gevolgen van dien:
veel luisteraars lijken slechts door de eindeloze herhaling van deze onbekommerde
’music for the millions’ bevredigd te raken.
Resultaat: de naam van de componist blijft
vastgekluisterd aan deze ene ‘schlager’, terwijl de (doorgaans veel boeiender) rest van
zijn werk wordt vergeten of verwaarloosd.
Boccherini is er een typevoorbeeld van!
Om een nog onbekende reden begon dit
menuet opgang te maken in Frankrijk op het
einde van de 19e eeuw. Het aantal arrangementen, voor de meest denkbare instrumentale combinaties, is niet te tellen. Er zijn er
zelfs met een tekst, zoals een Franse versie
voor zang en piano op de woorden: ‘La
tristesse des menuets fait danser mes désirs
muets’…! Een van de kwalijke gevolgen van
de populariteit van dit menuet was dat het
visitekaartje van Boccherini besmeurd werd
met de titel: ‘petit maître galant’. Wanneer
de uitvoering van het Menuet echter doet
uitzien naar meer van deze onterecht onderschatte componist, mag het nog wel eens
gespeeld worden…
Want dit heeft Boccherini voor de hedendaagse luisteraar in petto: Italiaanse
cantabiliteit, met geregeld een (gedoseerd)
dramatisch accent dat verwijst naar de
opera; Duits-Oostenrijkse degelijkheid,
met invloeden van Joseph Haydn, en de
enthousiaste overname van het Weense
menuet; een concertante behandeling van
de solistische instrumenten in de kamermuziek, wat verwijst naar het voor Frankrijk
typische ‘quatuor concertant’; en Spaanse
flair in aanstekelijke dansritmes (zoals de
fandango) en de invoering van de gitaar in
de kamermuziek.

Binnen de diverse genres van de kamermuziek is Boccherini een van de meest
veelzijdige componisten, zowel in de steeds
wisselende opbouw (zoals het onderscheid
tussen ‘opera piccola’ en ‘opera grande’) en
in de bezettingen: solosonates voor cello;
duo’s voor viool; trio’s voor twee violen en
cello, voor viool, altviool en cello en voor
klavier, viool en cello; strijkkwartetten; meer
dan honderd kwintetten, overwegend voor
twee violen, altviool en twee cello’s, maar
ook voor twee violen, twee altviolen en
cello; kwintetten met piano, dwarsfluit en
gitaar; sextetten voor twee violen, twee
altviolen en twee cello’s, voor strijkkwintet
en dwarsfluit, en voor viool, altviool, fagot,
fluit/hobo, hoorn en contrabas … Binnen
de orkestmuziek leverde Boccherini een
niet onbelangrijke bijdrage op het vlak van
het concerto (voor cello) en de symfonie.
Hoewel beperkt in omvang is ook zijn vocale
muziek vermeldenswaardig: naast het Stabat
mater zijn er de concertaria’s en de Spaanse
opera La clementina.
De gezaghebbende Duitse musicoloog
Ludwig Finscher noemt Boccherini terecht
een ‘geniale Einzelgänger’, die bewust,
volgens zijn eigen geaardheid en in een andere culturele context (die van de Spaanse
aristocratie, die vooral uit was op ‘onderhoudende muziek’), andere wegen bewandelde
dan het ‘klassieke oermodel’ Haydn.
Ignace Bossuyt

In memoriam Luigi Boccherini
‘Twee maanden geleden overleed in Madrid
Luigi Boccherini, ongeveer 70 jaar oud. Van
zijn vaderland Italië was hij werkelijk een van
de voortreffelijkste instrumentale componisten. Tegen de gewoonte van zijn landgenoten in volgde hij de muzikale ontwikkelingen
van zijn tijd, ook die in Duitsland. Van deze
muzikale vooruitgang, vooral van wat door
zijn vroegere vriend Joseph Haydn was gerealiseerd of geïnspireerd, nam hij heel wat
over, zonder evenwel zijn eigen persoonlijkheid te verloochenen. Italië waardeert
hem evenveel als Haydn in kwartetten en
gelijkaardige muziek. Spanje, waar hij het
grootste deel van zijn actief leven doorbracht, verkiest hem in veel van zijn werken
zelfs boven de Duitse meester, die men daar
af en toe wat te geleerd vindt. Frankrijk
waardeert hem, zonder hem evenwel aan
Haydn gelijk te stellen, en Duitsland, dat
momenteel een voorkeur vertoont voor het
eerder moeilijke, kunstige en geleerde, kent
hem blijkbaar nog te weinig: maar waar hij
gekend is en waar men vooral het melodische aspect van zijn werk weet te genieten
en te appreciëren, is hij geliefd en wordt
hij vereerd. Hij heeft gecomponeerd tot
het einde van zijn leven en pas onlangs zijn
verdienstelijke kwartetten en kwintetten van
hem in Parijs uitgegeven. Het aantal van zijn
werken (nagenoeg uitsluitend instrumentale
muziek, van sonate tot kwintet) is zeer groot.
Een speciale verdienste op het vlak van de
instrumentale muziek in Italië, Spanje en
zelfs Frankrijk, kwam hem ook toe doordat
hij de eerste was die daar kwartetten schreef
waarin alle instrumenten obligaat behandeld
zijn, of althans was hij de eerste van wie
dergelijke werken werden geïntroduceerd.
Hij, en kort nadien Pleyel met zijn vroegste
werken, baarden met het vermelde genre
opzien, eerder nog dan Haydn, tegenover
wie men toen nog terughoudend was.

Bovendien was hij in zijn jonge jaren een
voortreffelijk cellist, die vooral wist te bekoren door een onovertroffen toon en een
expressieve zangerigheid op zijn instrument.
Allen die hem gekend hebben, spreken ook
nog lof over hem als een flinke, rechtschapen man, die de gewoonte had tegenover
iedereen zijn verplichtingen getrouw na te
komen .’
(Allgemeine musikalische Zeitung, Leipzig,
21 augustus 1805).

Biografieën
Cellist Anner Bijlsma komt uit een muzikale
familie en studeerde in Den Haag bij Carel
Boomkamp. Zes jaar lang was hij eerste
cellist bij het Concertgebouworkest in
Amsterdam. Hij speelt net zo makkelijk op
historische als op moderne cello. Bijlsma was
medeoprichter van L’Archibudelli en speelde
geregeld met ensembles en orkesten als
Tafelmusik, The Orchestra of the Age of
Enlightenment en het Freiburger Barockorchester. Met Bach the Fencing Master
schreef hij een sterk boek over Bachs cellosuites. Uit dit boek spreekt naast kennis en
humor ook een totaal nieuwe kijk op deze
muziek. Leuk detail: in Bruce Haynes’ The
End of Early Music wordt Anner Bijlsma ‘een
moderne reïncarnatie van Luigi Boccherini’
genoemd.
Fotograaf en regisseur Carine Bijlsma
studeerde aan de Nederlandse Film en Televisie Academie, waar ze in 2008 afstudeerde
met haar eindexamenfilm Het geheim van
Boccherini. Deze prachtige documentaire
over de fascinatie van haar vader (cellist Anner Bijlsma) voor de muziek van
Luigi Boccherini, werd op het Nederlands
Filmfestival in Utrecht bekroond met een
Wildcard waaraan een bedrag van 40.000
euro is verbonden. In 2010 voltooide Carine
Bijlsma een documentaire over het aanstormende viooltalent Rosanne Philippens. Haar
foto’s werden onder meer gepubliceerd in
De Groene Amsterdammer, Avantgarde en
Akkoord magazine.
De Argentijnse sopraan Soledad Cardoso
studeerde bij Denise Dupleix en Teresa Berganza, en volgde masterclasses bij Renata
Scotto en Ileana Cotrubas. Centraal in haar
repertoire staat Spaanse muziek uit de 17e
en 18e eeuw, maar daarnaast zingt ze ook
werk van componisten als Monteverdi, Bach,

Händel en Mozart. Haar drukke operakalender neemt een aanzienlijk deel van haar muzikale activiteiten in beslag. Cardoso werkte
onder meer samen met Les Arts Florissants
en de Nederlandse Bachvereniging. Ze zong
ook mee in Haydns Schöpfung met Anima
Eterna Brugge o.l.v. Jos van Immerseel.
Roel Dieltiens studeerde bij André Messens
en André Navarra. Tegenwoordig wordt
hij beschouwd als een autoriteit, zowel op
moderne cello als op barokcello. Zijn sterke
persoonlijkheid, overrompelende muzikaliteit en onconventionele aanpak brachten
hem wereldwijd op de grootste concertpodia. Binnen de kamermuziek maakte Dieltiens naam als oprichter van het Ensemble
Explorations, dat al meerdere seizoenen
garant staat voor prachtige concerten in het
Concertgebouw. In 2006 maakte Canvas
een uitvoerige en interessante documentaire
over Roel Dieltiens.
Het Edding Kwartet ontstond in 2007, vanuit
de wens van vier musici om samen het
klassieke repertoire voor strijkkwartet uit te
voeren op historische instrumenten. De vier
leden hebben een heel eigen achtergrond:
Ageet Zweistra (cello) is een bekende verschijning in de oudemuziekwereld; Paul De
Clerck (altviool) is een notoir uitvoerder van
hedendaags repertoire; Baptiste Lopez en
Mélanie Evrard kwamen vanuit de ‘moderne’
kwartetpraktijk bij de historische uitvoeringspraktijk terecht. Deze diversiteit in de
muzikale bagage van de vier leden vormt
een solide basis voor de frisse en ongecompliceerde manier van werken die het Edding
Kwartet eigen is. Op het label Et’Cetera
bracht het ensemble cd’s uit met late strijkkwartetten van Haydn en het klarinetkwintet
van Mozart met Nicola Boud.

El Concierto Español is een orkest met een
ambitieuze missie: het ontsluieren van onterecht onbekend repertoire uit de Spaanse
barok en klassiek. Dit ensemble onder
leiding van Emilio Moreno werd opgericht
door enkele enthousiaste musici die de
nationale en internationale krachten wilden
bundelen om dit Spaanse repertoire beter
te doorgronden. Inmiddels is El Concierto
Español een vaste waarde op de belangrijkste concertpodia en festivals in de oudemuziekscene. Het repertoire van het orkest telt
meer dan 50 werken van componisten die
in Spanje actief waren. Momenteel werken
de musici aan een project rond de ‘tonadilla escénica’, een intermezzoachtige vorm
van muzikaal drama die veel succes had in
Spanje in de 2e helft van de 18e eeuw.
In 1997 richtte Roel Dieltiens het Ensemble
Explorations op, met enkele topmusici die
zich vol enthousiasme toeleggen op een verfrissende, partituurgetrouwe en diepgaande
uitvoering van weinig bekende muziek uit
de 19e eeuw. Hun drijfveer is en blijft het
bewust loskomen van de macht der gewoonte. Daartoe spitten ze hun repertoire
steevast tot op de bodem uit. Partituren,
componisten en stijlperiodes werden
(her)ontdekt en onderzocht. Binnen dat
kader was de keuze voor historische instrumenten logisch en evident. Inmiddels brengt
het Ensemble Explorations al meer dan tien
jaar lang muziek van de grote meesters
terug tot haar essentie, ontdaan van alle
vastgeroeste tradities.
De Amerikaanse sopraan Claron McFadden
maakte haar operadebuut in 1985 op het
Holland Festival in L’Eroe Cinese van Hasse
(o.l.v. Ton Koopman). Sindsdien participeert
ze regelmatig aan binnen- en buitenlandse
operaproducties. Daarnaast maakte ze naam

als concertzangeres in zowel traditioneel als
modern repertoire. Ze trad op met dirigenten als Edo de Waart, Reinbert de Leeuw,
René Jacobs, Trevor Pinnock en Neëme
Jarvi. Claron McFadden stond al meermaals
op het Concertgebouwpodium. Het seizoen
10-11 brengt een samenwerking met Anima
Eterna Brugge rond madrigalen van Monteverdi.
Lorenzo Frassà is artistiek directeur van het
Centro Studi Opera Omnia Luigi BoccheriniOnlus (Lucca). Hij studeerde musicologie
aan de universiteit van Pavia/Cremona, en
verdiept zich hoofdzakelijk in de operawereld uit de 18e tot 20e eeuw. Hij publiceert
in diverse academische tijdschriften en
werkt momenteel aan een kritische uitgave
van enkele composities van Muzio Clementi.
Naast zijn activiteiten als onderzoeker
richtte Frassà ook het MAGADIS
International Music Agency op, en het
portaal www.bravomaestro.com, voor de
onlineverkoop van klassieke muziek.
Babette Kaiserkern is afkomstig uit Berlijn,
waar ze naast theater- en muziekwetenschappen ook Germaanse filologie studeerde en zich verdiepte in de Spaanse en
Latijns-Amerikaanse cultuur. Ze verbleef
enige tijd in Barcelona, Mexico en Colombia. De zwaartepunten in haar onderzoek
zijn literatuur, film en muziek. Babette
Kaiserkern doet research, schrijft artikels
en geeft inleidingen voor de Musikfestspiele Potsdam Sanssouci. Ze doceerde ook
diverse vakken rond cultuurtheorie, literatuur en filmkritiek aan de universiteiten van
Potsdam en Berlijn, en aan de Hochschule
für Film und Fernsehen ‘Konrad Wolf’.

Piet Kuijken studeerde bij Jan Vermeulen,
Jan Michiels, André De Groote en Menahem
Pressler. Hij speelt klavecimbel, pianoforte
en moderne piano – met een bijzonder gevarieerde solocarrière tot gevolg. Daarnaast
wijdt Piet Kuijken zich met veel overgave
aan de kamermuziek. Zo was hij pianist bij
het Prometheus Ensemble en het Narziss
und Goldmund Pianotrio, en treedt hij regelmatig op met Wieland en Barthold Kuijken,
Marcel Ponseele en de ensembles Oxalys en
Explorations. In liedrecitals begeleidde Piet
Kuijken sopranen als Olga Pasichnyk en Hendrickje van Kerckhove. Hij doceert piano en
pianoforte in Brussel, Gent en Antwerpen.
La Real Cámara werd opgericht door Emilio
Moreno om vergeten muziek uit de Spaanse
barok en klassiek uit te voeren, op initiatief van ‘Madrid, Culturele Hoofdstad van
Europa 1992’. Sindsdien is het ensemble
een trouwe gast op (inter)nationale podia
uit de oudemuziekwereld. La Real Cámara
werkt hoofdzakelijk met Spaanse musici,
aangevuld met gasten zoals Enrico Gatti,
Guido Morini en Roel Dieltiens. De gelauwerde discografie van het ensemble op het
label GLOSSA bevat onder meer muziek van
Boccherini (La Bona Notte, Los últimos tríos,
Quintetos con guitarra met José Miguel Moreno) en Spaanse muziek uit de 17e eeuw.
Baptiste Lopez studeerde viool bij
Marianne Piketty, Jean Lénert en JeanJacques Kantorow. Naast zijn activiteiten in
diverse kwartetten verdiept hij zich in de historische uitvoeringspraktijk. In 2003 begon
hij aan de hogere opleiding van de Abbaye
aux Dames in Saintes, waar hij kon werken
met topnamen uit de oude muziek, zoals
Alessandro Moccia, Philippe Herreweghe en
Robert Levin. Baptiste Lopez is onder meer
lid van het Orchestre des Champs-Elysées,

L’Opéra National de Paris, La Chambre Philharmonique en het Ensemble Baroque de
Limoges. Hij staat mee aan de basis van het
octet Northern Light en is eerste violist van
het Edding Kwartet.
Emilio Moreno werd geboren in Madrid en
verdeelt zijn tijd nu tussen Barcelona en Amsterdam. Hij wordt beschouwd als een van
de grootste specialisten op het domein van
de Spaanse muziek uit de 17e en 18e eeuw.
Naast zijn vioolopleiding studeerde Emilio
Moreno ook filosofie en musicologie; als musicoloog behaalde hij een doctoraat. Dankzij
een beurs kon hij studeren aan de Schola
Cantorum Basiliensis. Emilio Moreno treedt
geregeld op als solist en is concertmeester
van meerdere barokorkesten. Daarnaast
is hij de oprichter van het Spaanse opnamelabel GLOSSA en dirigent van El Concierto Español en La Real Cámara. Moreno
behoort tot de Nationale Muziekraad van
het Spaanse ministerie van cultuur, en geeft
les aan de Escuela Superior de Musica de
Cataluña.
Massimiliano Sala is voorzitter van het
Centro Studi Opera Omnia Luigi BoccheriniOnlus (Lucca), en vicevoorzitter van de Italiaanse Nationale Uitgave van Muzio Clementi’s verzamelde werk. Nadat hij een D.M.A.
(Doctor of Musical Arts) behaalde als pianist,
studeerde hij musicologie aan de universiteit
van Pavia/Cremona. Nu is hij doctorandus
aan de universiteit van Koblenz/Landau. Sala
behoort tot de adviesraad van de Italiaanse
Nationale Uitgave van Boccherini’s verzamelde werk, en tot de redactie van de reeks
Ad Parnassum. Hij is ook algemeen uitgever
van de reeks Studies on Italian Music History
(Brepols Publishers), en publiceert in talloze
academische tijdschriften over 18e- tot 20eeeuwse muziek.

Violiste Anne Katharina Schreiber studeerde
bij Rainer Kussmaul in Freiburg, en behaalde
haar diploma met onderscheiding. Sinds
1988 is ze lid van het Freiburger Barockorchester, waarmee ze wereldwijd concerteert – ook als soliste – en reeds talrijke cd’s
opnam. Daarnaast treedt Schreiber regelmatig op als concertmeester van ensembles
met barok en modern repertoire, zoals het
Ensemble Recherche en het BalthasarNeumann-Ensemble. Anne Katherina
Schreiber is docente aan de Ensembleakademie Freibürg für Alte und Neue Musik,
en bekleedt sinds oktober 2007 een leerstoel aan de Musikhochschule in Freiburg.
Enrique Solinís studeerde gitaar en oude
muziek aan het Conservatorio J.C. Arriaga
de Bilbao en aan de Escola Superior de Música de Catalunya. Zijn solocarrière schoot
uit de startblokken nadat hij verschillende
prijzen won op internationale wedstrijden.
Inmiddels wordt hij beschouwd als een van
de grootste virtuozen van zijn generatie.
Solinís is een veelgevraagde gast op festivals en wordt regelmatig uitgenodigd als lid
van wedstrijdjury’s. Daarnaast is hij als solist
en continuospeler actief in de oudemuziekwereld. Hij werkt regelmatig samen met
ensembles als Hespèrion XXI, Le Concert
des Nations, Concerto Vocale, Akademie für
Alte Musik Berlin en Le Concert d’Astrée.
Enrique Solinís is oprichter en muzikaal
leider van het Euskalbarrokensemble.

Met dank aan Ignace Bossuyt voor zijn expertise en enthousiasme bij het schrijven van de programmateksten.
Met dank aan Johan Huys voor de samenstelling – in tekst en beeld – van de tentoonstelling ‘Luigi Boccherini: leven
en werk’.
Het festival iBoccherini! maakt deel uit van een tweeluik rond deze intrigerende figuur. Ook AMUZ richtte
immers de blik op Luigi Boccherini, in het weekend van 19 tot en met 21 februari 2010, onder de noemer
‘BOCCHERINI in PRIME TIME’. www.amuz.be

DO 20.01.11 T/M ZO 23.01.11 / CONCERTGEBOUW & EXTRA MUROS
BACH ACADEMIE BRUGGE 2011 / FESTIVAL
De Bach Academie Brugge 2011 focust één weekend lang op het oeuvre van deze barokcomponist.
Concerten door internationaal gerenommeerde ensembles en solisten, een lecture-performance, films,
een tentoonstelling en locatieprojecten zorgen voor een waar Bachbad, aangevuld met muziek van
andere componisten aan weerszijden van de tijdslijn.
do 20.01.11
20.00
On basso continuo / Lecture-performance door Stephan Schultz, Peter Kooij & Anne-Catherine Bucher
vr 21.01.11
19.15
Concertinleiding door Ignace Bossuyt
20.00
Collegium Vocale Gent / Cantates voor Nieuwjaar en Driekoningen
22.30
Koen Plaetinck / Bach op marimba
za 22.01.11
10.00
Muzikale uitstap naar Hoeke (enkel met weekendpas toegankelijk)
14.00
Herman De Winné in gesprek met Philippe Herreweghe
15.00
Le Concert Lorrain / Concerti en Orkestsuite
17.00
Alexander Melnikov / Shostakovich
19.15
Concertinleiding door Ignace Bossuyt
20.00
Capilla Flamenca / Terug naar Agricola
22.30
Edding Kwartet / Die Kunst der Fuge
zo 23.01.11
11.00
Barokke klanken in de Potteriekerk (enkel met weekendpas toegankelijk)
12.00
Bach Brunch
14.00
Il Suonar Parlante / Die Kunst der Fuge
15.30
Familievoorstelling ‘Bach en balles’ / Cie Chant de Balles
15.30
Thougts on Johann Sebastian Bach’s Time as Thomaskantor at Leipzig
17.00
Andreas Staier / Goldbergvariaties
19.15
Concertinleiding door Ignace Bossuyt
20.00
Collegium Vocale Gent / Slotconcert: Cantates en motetten
Doorlopend tijdens het festival zijn er documentaires en een tentoonstelling te zien. Leerlingen piano en klavecimbel van het DKO verzorgen enkele introconcertjes.
Voorafgaand aan de Bach Academie zijn er open repetities van Collegium Vocale Gent en masterclasses viool door
Christine Busch.

WWW.CONCERTGEBOUW.BE
+32 70 22 33 02
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