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Uitvoerders en programma

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.

Na zijn succesvolle studies in Parijs bouwde
Pascal Amoyel (FR) aan een internationale
carrière als concertpianist. Amoyels interesse
gaat vooral uit naar het mystieke repertoire
en naar de mogelijkheden om muziek
toegankelijk te maken voor een breed publiek.
Zo houdt hij ervan om nieuwe concertvormen
te creëren, zoals theatrale concerten, en
maakte hij recent de reeks Une Histoire de
la Musique voor de Franse televisie. Hij won
verschillende prijzen voor zijn opnames van
onder meer Chopins Nocturnes en Liszts
Funérailles, en draagt de titel van Chevalier de
l’Ordre des Arts et des Lettres.

Jos van Immerseel (BE) 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. Door de jaren heen bouwde
hij een unieke verzameling historische
klavieren uit. Binnen de kamermuziek werkt
Jos van Immerseel regelmatig samen met
musici als Midori Seiler, Claire Chevallier en
Thomas Bauer. In 2010 won Van Immerseel de
prestigieuze MusikfestPreis Bremen.

De Duitse bariton Thomas 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
op het liedrepertoire, waarbij hij de nieuwe
muziek niet schuwt. Thomas Bauer was al
meermaals met Anima Eterna Brugge te
gast in het Concertgebouw, onder meer in
Pergolesi’s La Serva Padrona en Ravels Don
Quichotte à Dulcinée. Voor liedprogramma’s
werkt Bauer geregeld samen met Jos van
Immerseel. Hun beklijvende uitvoering en
opname van Schuberts Winterreise (Zig-Zag
Territoires, 2010) is nu al legendarisch.

Anima Eterna Brugge: orkest
Jos van Immerseel: dirigent
Pascal Amoyel: piano (Erard, 1886)
Thomas Bauer: bariton
—
Richard Wagner (1813-1883)
Siegfried-Idyll (1870)
Lohengrin: Vorspiel van act III (1845-48)
Franz Liszt (1811-1886)
Totentanz (1849)
Franz Liszt
Hongaarse rapsodie nr. 1 (1853)
— pauze —
Hugo Wolf (1860-1903)
Harfenspieler I:
Wer sich der Einsamkeit ergibt (1888-90)
Harfenspieler II:
An die Türen will ich schleichen (1888-90)
Harfenspieler III:
Wer nie sein Brot mit Tränen aß (1888-90)
Prometheus:
Bedecke deinen Himmel, Zeus (1889-90)
Franz Liszt
Hongaarse rapsodie nr. 3 (ca. 1857-60)

orkestraal

anima
eterna
brugge

Dit concert wordt opgenomen door Klara en uitgezonden
op 10.11.2011 tijdens ‘In de loge’. Bedankt voor het
vermijden van storende geluiden.
Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen van
Bloemblad.

Happy birthday, Franz Liszt!
Vandaag, 22 oktober 2011, is het dag op dag
tweehonderd jaar geleden dat Franz Liszt
geboren werd. Het concert van vanavond
is dan ook opgevat als een eerbetoon aan
deze Hongaarse musicus, die om meerdere
redenen als een van de grootste muzikale
genieën van de 19e eeuw beschouwd moet
worden. Ten eerste was Liszt een baanbrekend
componist, die er radicaal naar streefde om
een progressieve muzikale taal te ontwikkelen.
Hij gold in de 19e eeuw als het kopstuk van
de zogenaamde Neudeutsche Schule, een
groep musici, denkers en muziekcritici die
er rotsvast van overtuigd waren dat kunst
zichzelf steeds opnieuw moest proberen uit te
vinden. De Neudeutsche Schule pleitte voor
een ‘Musik der Zukunft’ vol originele vormen,
vernieuwende en gedurfde orkestraties,
verrassende harmonische wendingen …
Bovenal zochten de Neudeutschen naar
een nieuwe esthetische grondslag, waarbij
muziek en buitenmuzikale elementen (teksten,
filosofische ideeën …) op een wezenlijke
manier op elkaar betrokken zouden worden.
Liszts eigen belangrijkste verwezenlijking in dit
opzicht is de ‘uitvinding’ van het symfonisch
gedicht: zoals de term zelf aangeeft, gaat
het hier om een genre dat weliswaar een
poëtische grondslag heeft (symfonisch
gedicht), maar toch puur instrumentaal is
opgevat (symfonisch gedicht). Het geldt
als het prototype van de zogenaamde
‘programmatische’ muziek, en daarmee ook
als een van de meest significante bijdragen tot
de 19e-eeuwse muziekcultuur.
Ten tweede was Liszt ook een van de
grootste en meest invloedrijke uitvoerders
van zijn tijd. Hij had een ongeëvenaarde
status als concertpianist, eigenlijk alleen
maar vergelijkbaar met die van hedendaagse
popidolen. In die hoedanigheid ligt Liszt
ook mee aan de basis van het ontstaan van
het ‘solorecital’, een concertformule die

vandaag volstrekt evident lijkt te zijn, maar
dat destijds allerminst was. Het was eveneens
veelbetekenend dat Liszt op zijn recitals
voornamelijk eigen werken ten beste gaf,
en zo zijn begaafdheden als componist en
pianist wederzijds kon optimaliseren. Vaak
ging het daarbij om volledig nieuwe stukken,
maar zeer vaak werden ook werken gespeeld
die gebaseerd waren op reeds bestaande
composities. Ofwel waren dat dan transcripties
van bestaande composities (bijvoorbeeld van
een symfonie van Beethoven), ofwel fantasieën
op basis van recente melodieën (bijvoorbeeld
uit een opera van Verdi). Zodoende fungeerde
de virtuoos Liszt eigenlijk als een soort
creatief doorgeefluik van belangrijke (of
gewoon aantrekkelijke) muziek. Precies
daarom bestaan er van heel wat werken van
Liszt trouwens ook verschillende versies, voor
uiteenlopende bezettingen.
Dat Richard Wagner een plaatsje krijgt op
een programma dat Liszt wil herdenken,
hoeft niet te verbazen. Wagner, amper twee
jaar jonger dan Liszt, was een artistieke
geestesgenoot van de Hongaar. Hij werd
gedreven door dezelfde obsessie om
toekomstmuziek te schrijven, zij het dan wel in
een heel andere genre. Zoals bekend ligt het
muziekhistorische belang van Wagner vooral
in het Musikdrama, een Duits operatype dat
de volledige integratie van tekst, muziek
en beweging nastreefde. Ondanks vele en
onmiskenbare stilistische verschillen, toont
Wagner daarbij, net als Liszt, een voorliefde
voor relatief korte motieven of melodieën die
eindeloos getransformeerd kunnen worden.
Beide componisten ontwikkelen ook graag
langgerekte harmonische spanningsbogen vol
chromatische en dissonante effecten, zijn zeer
begaan met de schakeringen van het coloriet
en met het ontplooien van structuren die
via brede golven toewerken naar imposante
climaxen.

Hugo Wolf ten slotte sluit, zonder zelf
een uitgesproken Neudeutscher te zijn,
ook volledig aan bij diezelfde traditie van
progressieve kunstenaars. Hij dweepte met de
muziek van Wagner, maar concentreerde zich in
zijn eigen componistencarrière bijna uitsluitend
op het klavierlied. De typische wagneriaanse
technieken worden door Wolf dan ook
uitgepuurd om in een soort ‘geconcentreerde’
vorm tot hun recht te kunnen komen in de
intieme, kamermuzikale context van het lied.
Precies om die reden worden Wolfs liederen
trouwens vaak als Musikdrama-miniatuurtjes
beschreven. Ook al is deze karakterisering
zeker niet voor alle liederen adequaat, ze geeft
wel goed aan hoe onvoorwaardelijk Wolfs
fascinatie voor Wagner wel was.
De drie werken van Liszt die vanavond op
het programma staan, bestaan allemaal
in meerdere versies. Totentanz werd
oorspronkelijk geschreven voor klavier en
orkest, en later herwerkt voor zowel één als
twee piano’s. Het werk is een variatiereeks
waarin het bekende dies irae-motief uit de
gregoriaanse dodenmis geparafraseerd
wordt. De inspiratie voor deze ‘dodendans’
zou Liszt onder meer gevonden hebben in
een fresco van Orcagna (ca. 1366) en in een
reeks houtsneden van Holbein (ca. 1520).
Afgezien van het feit dat het misschien
een beetje macaber (of ironisch) is om een
‘verjaardagsfeest’ met een ‘dodendans’ te
vieren, geeft Liszt met dit werk wel meteen
zijn visitekaartje af. De radicaal-percussieve
opening van Totentanz maakt meteen duidelijk
hoezeer Liszt op zoek was naar de grenzen
van het klavier, een obsessie die ook uit de
extreme uitwerking van de variaties blijkt. De
twee Hongaarse rapsodieën hebben in feite
een omgekeerde weg afgelegd: hier betrof
het oorspronkelijk een reeks van tweeëntwintig
werken voor klavier solo, waarvan er uiteindelijk

zes werden omgewerkt voor orkest.
Ondanks het feit dat Wagners SiegfriedIdyll een vrij atypische compositie is (puur
instrumentaal, kleine bezetting, weinig
climaxen) zijn er minstens twee goede
redenen om het in dit feestconcert te
integreren. Ten eerste schreef Wagner deze
idylle (in 1870) ter gelegenheid van een
verjaardag, en ten tweede ging het om de
verjaardag van zijn (tweede) vrouw Cosima,
die de dochter was van Franz Liszt. Het is dus
eigenlijk alsof Anima Eterna Brugge Liszts
verjaardag wil gedenken via de uitvoering van
een verjaardagscadeau van diens schoonzoon
aan zijn dochter! Ook met Lohengrin trouwens
– de opera waaruit vanavond het onstuimige
Vorspiel van het derde bedrijf gespeeld wordt –
is er een duidelijke biografische link. In 1950
dirigeerde Liszt namelijk de creatie van
Wagners opera, meer bepaald in Weimar.
Weimar is het volgende knooppunt in het
programma. Wie Weimar zegt, zegt immers
Goethe, de grote Duitse auteur die het
merendeel van zijn leven in deze stad verbleef
en haar daardoor een groot cultureel aanzien
gaf. Ook Liszt verbleef een belangrijk deel
van zijn carrière in Weimar, en beschouwde
het als een persoonlijke opdracht om de
relatieve teloorgang van de stad in de eerste
decennia van de 19e eeuw ongedaan te
maken. Hoe dan ook, het is niet toevallig dat
Wolf in dit programma zijn opwachting maakt
met enkele Goethe-Lieder die, geheel in
lisztiaanse traditie – en eerder atypisch voor
Wolf – transcripties zijn van klavierliederen.
Dat het laatste lied Prometheus is, mag in
zekere zin nog minder verbazen: Prometheus
is immers de mythologische figuur bij uitstek
die durf en vooruitgang verpersoonlijkt. Ware
hij geen oude Griek, hij zou waarschijnlijk een
Neudeutscher geweest zijn.
Pieter Bergé

Liedteksten
Harfenspieler I
Wer sich der Einsamkeit ergibt

Harpspeler I
Wie zich in eenzaamheid verliest

Harfenspieler III
Wer nie sein Brot mit Tränen aß

Harpspeler III
Wie nooit zijn brood in tranen at

Wer sich der Einsamkeit ergibt,
Ach! der ist bald allein;
Ein jeder lebt, ein jeder liebt
Und läßt ihn seiner Pein.
Ja! Laßt mich meiner Qual!
Und kann ich nur einmal
Recht einsam sein,
Dann bin ich nicht allein.

Wie zich in eenzaamheid verliest,
Ach, die is gauw alleen.
Eenieder leeft, eenieder heeft lief
En laat hem met zijn pijn.
Ja! Laat mij maar mijn smart!
En kan ik ooit een keer
Echt eenzaam zijn,
Dan ben ik niet alleen.

Wer nie sein Brot mit Tränen aß,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend saß,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.

Wie nooit zijn brood in tranen at,
Wie nooit in kommervolle nachten
Wenend op zijn bedstee zat,
Die kent u niet, o hemelse machten.

Ihr führt ins Leben uns hinein,
Ihr laßt den Armen schuldig werden,
Dann überlaßt ihr ihn der Pein:
Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

U leidt ons binnen in het leven,
U laat de arme schulden maken,
En laat hem zitten met de pijn:
Want elke schuld wreekt zich op aarde.

Es schleicht ein Liebender lauschend sacht,
Ob seine Freundin allein?
So überschleicht bei Tag und Nacht
Mich Einsamen die Pein,
Mich Einsamen die Qual.
Ach, werd ich erst einmal
Einsam in Grabe sein,
Da läßt sie mich allein!

Een minnaar sluipt, luisterend zacht:
Is zijn geliefde wel alleen?
Zo ook bekruipt bij dag en nacht
Mij eenzame de pijn,
Mij eenzame de smart.
Ach, pas in het graf
Zal ik eenzaam zijn,
Daar laat zij mij alleen!

Johann Wolfgang von Goethe

Vertaling: Lieve De Meyer

Harfenspieler II
An die Türen will ich schleichen

Harpspeler II
Naar de deuren zal ik sluipen

An die Türen will ich schleichen,
Still und sittsam will ich stehn,
Fromme Hand wird Nahrung reichen,
Und ich werde weitergehn.

Naar de deuren zal ik sluipen,
Stil en braaf zal ik daar staan,
Een vrome hand zal voedsel reiken,
En ik zal weer verder gaan.

Jeder wird sich glücklich scheinen,
Wenn mein Bild vor ihm erscheint,
Eine Träne wird er weinen,
Und ich weiß nicht, was er weint.

Iedereen zal zich gelukkig wanen,
Wanneer mijn beeld voor hem verschijnt,
Hij zal een traan plengen,
En ik weet niet waarom hij weent.

Johann Wolfgang von Goethe

Vertaling: Lieve De Meyer

Johann Wolfgang von Goethe

Vertaling: Lieve De Meyer

Prometheus

Prometheus

Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst
Und übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
An Eichen dich und Bergeshöh’n
Mußt mir meine Erde
Doch lassen stehn
Und meine Hütte, die du nicht gebaut,
Und meines Herd,
Um dessen Glut
Du mich beneidest.

Bedek je hemel, Zeus,
Met wolkennevels
En oefen, als de knaap
Die distels kopt,
Op eiken en op bergtoppen.
Maar mijn aarde
Moet je toch laten staan
En mijn hut, die jij niet hebt gebouwd
En mijn haard,
Met zijn gloed
Waarom je mij benijdt.

Ich kenne nichts Ärmeres
Unter der Sonn’, als euch, Götter!
Ihr nähret kümmerlich
Von Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät
Und darbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Toren.

Ik ken niets armzaligers
Onder de zon dan jullie, goden!
Jullie voeden karig
Met offergaven
En adem van gebed
Jullie majesteit.
En jullie zouden gebrek lijden,
Indien kinderen en bedelaars
Geen hoopvolle dwazen waren.

Da ich ein Kind war
Nicht wußte, wo aus noch ein,
Kehrt’ ich mein verirrtes Auge
Zur Sonne, als wenn drüber wär’
Ein Ohr, zu hören meine Klage,
Ein Herz wie meins,
Sich des Bedrängten zu erbarmen.

Toen ik een kind was,
En niet wist waarin of waaruit,
Wendde ik mijn verdwaalde oog
Naar de zon, alsof er daarboven
Een oor was om mijn klacht te aanhoren,
Een hart als het mijne,
Dat zich over de noodlijdende zou ontfermen.

Wer half mir
Wider der Titanen Übermut?
Wer rettete vom Tode mich,
Von Sklaverei?
Hast du nicht alles selbst vollendet
Heilig glühend Herz?
Und glühtest jung und gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlafenden da droben?

Wie hielp mij
Tegen de overmoed van de titanen?
Wie redde mij van de dood,
En van de slavernij?
Heb jij niet alles zelf voltooid
O heilig gloeiend hart?
Je gloeide jong en goed,
Bedrogen, dankbaar voor de redding
Door de slapende daarboven?

Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Tränen gestillet
Je des Geängsteten?
Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal,
Meine Herrn und deine?

Ik jou eren? Waarom?
Heb jij ooit de pijn verzacht
Van de getergde?
Heb jij ooit de tranen gestelpt
Van de angstige?
Ben ik dan niet tot man gesmeed
Door de almachtige tijd
En het eeuwige noodlot,
Mijn heersers en de jouwe?

Wähntest du etwa,
Ich sollte das Leben hassen,
In Wüsten fliehen,
Weil nicht alle
Blütenträume reiften?

Dacht je misschien,
Dat ik het leven zou haten,
En naar woestijnen zou vluchten,
Omdat niet alle
Dromen zijn uitgekomen?

Hier sitz’ ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde.
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, zu weinen,
Zu genießen und zu freuen sich
Und dein nicht zu achten,
Wie ich!

Hier zit ik. Vorm mensen
Naar mijn evenbeeld.
Een geslacht dat op mij zou lijken.
Om te lijden, te wenen,
Te genieten en plezier te hebben
En jou niet te eren,
Net als ik!

Johann Wolfgang von Goethe

Vertaling: Lieve De Meyer
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In de kijker

Maison Erard
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wo 08.02.12 – zo 12.02.12 / Concertgebouw
Maison Erard
Concertgebouw Brugge richt de schijnwerpers
op Erard, een geniale dynastie van pianoen harpenbouwers die haar stempel drukte
op de 19e-eeuwse muziek. Speerpunt
van de vijfdaagse is de expositie van zo’n
twintig vleugelpiano’s en harpen, die Erards
vernieuwingen illustreren. Daarnaast staat
Erard centraal in vier concerten, een lezing en
een rondetafelgesprek.

za 09.06.12 / 20.00 / Concertzaal
Requiem – Mozart / Anima Eterna Brugge
& Collegium Vocale Gent
Hoewel de ontstaanscontext van Mozarts
Requiem gehuld is in een waas van mysterie,
groeide het werk uit tot een van zijn meest
populaire composities. In de muzikale handen
van Jos van Immerseel, Anima Eterna Brugge
en het Collegium Vocale Gent komen de
finesses en het rijke clair-obscur van Mozarts
opus ultimum volledig tot hun recht.

In het Concertgebouwcafé kunt u gezellig
nagenieten met cultuurliefhebbers en mogelijk
ontmoet u er ook de artiesten.

Grensoverschrijdend netwerk voor
klassieke en hedendaags
klassieke muziek
Coverbeeld: Franz Liszt / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

