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Bossuyt

10 jaar Concertgebouw!
Le Concert des Nations & Jordi Savall

Concertgebouw Brugge
dankt u voor tien jaar
steun en enthousiasme!

Uitvoerders en programma
Le Concert des Nations: orkest
Jordi Savall: dirigent
Manfredo Kraemer: concertmeester
—
Toespraak door burgemeester Patrick Moenaert
& minister-president Kris Peeters

‘Het Concertgebouw was eerst omstreden, maar is nu een
trekpleister, een symbool voor het nieuwe Brugge. Door het
sierlijke ontwerp van Robbrecht & Daem zijn architecturaal
grenzen verlegd. Het was het begin van een golf van geïnspireerde
ontwerpen die we nu nog steeds zien doorwerken. Maar meer nog
dan het prachtige gebouw is het een thuis voor de kunsten: met
inhoud, een heerlijke lichtinval en een akoestiek om u tegen te
zeggen. Niet verwonderlijk dat grote namen als Goran Bregovic,
Rosas en Anima Eterna Brugge het Concertgebouw zo affectief in
de armen sluiten.
De voorbije tien jaar hebben me bijzonder nieuwsgierig gemaakt
naar wat het de komende decennia nog op het podium
zal toveren.’
— Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

‘Uiteraard betekent het Concertgebouw, dat ik als schepen
voor Cultuur mee heb mogen uitbouwen, voor mij persoonlijk
ontzettend veel. Dit naast het onschatbare belang van dat
cultuurhuis voor Brugge, de regio en Vlaanderen.’
— Yves Roose, schepen voor Cultuur en Onderwijs, Brugge

‘Het Concertgebouw plaatste ons op de culturele kaart. Samen met
onze West-Vlaamse culturele ambassadeurs zorgt men ervoor dat
heel wat mensen van buiten de provincie op unieke voorstellingen
afkomen. De culturele oase is een vruchtbare vallei geworden!’

—
De Franse suite in Europa
Marin Marais (1656-1728)
Suite uit Alcyone (1706)
- Ouverture
- Marche pour les bergers et bergères
- Air pour les faunes et les driades
- Menuets pour les bergers et bergères I & II
- Sarabande
- Passepieds I & II
- Prélude de l'acte troisième
- Marche pour les matelots
- Air des matelots I & II
- Symphonie du sommeil
- Tempête
- Ritournelle
- Entr'acte: menuet
- Chaconne pour les tritons
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite nr. 4 in D, BWV1069 (1720)
- Ouverture
- Bourrée I & II
- Gavotte
- Menuett I & II
- Réjouissance

COME ON!

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
- Ouverture: Adagio — Allegro — Lentement —
Allegro
- Bourrée
- La Paix: largo alla siciliana
- La Réjouissance: allegro
- Menuet I — Menuet II — Menuet I

Het Concertgebouw biedt u tijdens de
pauze een glas aan om te klinken op zijn
10e verjaardag.

In samenwerking met MAfestival
Dit concert wordt live uitgezonden door Klara. Bedankt
voor het vermijden van storende geluiden.
Met de steun van Generalitat de Catalunya - departement
cultuur, Institut Ramon Llull en het departement cultuur
van de Europese Commissie.
Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen van
Bloemblad.

— pauze —

— Gunter Pertry, gedeputeerde voor de provincie West-Vlaanderen, bevoegd voor Kunst, Cultuur en Onderwijs

Quotes uit X, het kunstboek over 10 jaar Concertgebouw.

Francesco Geminiani (1687-1762)
Concerto grosso ‘La follia’ in d ‘composto della
Opera Quinta d'Arcangelo Corelli con due
Violini, Viola e Violoncello di concertini Obligati
e concerto grosso’, opus 5 nr. 12 (1700/1729)
[1700 = Corelli, 1729 = Geminiani]

Orkestraal

De Franse suite: het prototype van feestelijke barokmuziek
Feest vraagt om feestelijke muziek. In de
barokperiode was elke muziekuitvoering
een feestelijk gebeuren: in het theater, in de
opera, in de paleizen en ook steeds vaker
tijdens openbare concerten als orkestmuziek.
Onder Lodewijk XIV stond in Versailles de
Franse opera als muzikaal evenement centraal.
Daarbij waren de glansrijke balletten en de
programmatische of descriptieve orkestrale
gedeelten onontbeerlijk om het publiek te
laten smullen. Deze instrumentale intermezzi
uit de Franse opera lenen zich uitstekend tot
het bundelen van dansen en karakterstukken
in suites, die de expressieve kwaliteiten, de
orkestrale rijkdom en het verfijnde coloriet
van het barokke orkest volkomen tot hun
recht laten komen. Marin Marais, vooral
bekend om zijn solistische muziek voor de
viola da gamba, was ook als operacomponist
actief. Zijn opera Alcyone dateert uit 1706
en bevat enkele opmerkelijke delen. Het
meest spectaculaire onderdeel is de Tempête,
een muzikale schildering van een storm op
zee. Het sfeerscheppend orkestfragment
Symphonie du sommeil begeleidt op zijn
beurt de slaap van een van de protagonisten
en wordt dikwijls georkestreerd met zachte
fluiten. De Ouverture doet erg Frans aan met
een marsachtige inzet die overgaat in een
snel, vaak fugatisch deel. Die typisch Franse
inleiding werd vooral populair in Duitsland en
Engeland als openingsstuk van orkestsuites
‘à la française’, zoals die van Bach, Händel en
Telemann.
Alles wat naar dans of aanverwanten verwees,
was doorgaans Frans van factuur. De dansen
waren zeer gevarieerd, zowel qua tempo als
qua maatsoort (twee- of drieledige maten). Zij
luisterden naar namen als marche, passepied,
menuet, gavotte, bourrée en contredans.
Vaak volgden er twee na elkaar, waarna de
eerste werd herhaald. Sommige waren volks

van oorsprong, maar nadat ze in het artistieke
milieu van de adel waren geïntroduceerd,
werden ze gestileerder en verfijnder. Het
oorspronkelijke danskarakter bleef meestal
wel bewaard of op zijn minst herkenbaar. Dit
kwam vooral door de symmetrische opbouw
en de herhalingsstructuren die verwezen
naar de praktische beoefening van de dans.
Verwant aan de dans waren de entrée (die in
de Franse opera de intocht van personages
of groepen begeleidde) en andere, niet met
specifieke dansen benoemde delen, zoals air,
ritournelle en réjouissance. In geen enkele
Franse opera mocht bovendien een chaconne
ontbreken, oorspronkelijk een Spaanse dans
in drieledige maat die zich ontwikkelde tot
een groots opgezet instrumentaal stuk,
opgebouwd als een variatiereeks op een vaak
tientallen keren herhaald baspatroon. De
chaconne vormde vaak de bekroning van de
opera aan het slot van het vijfde en laatste
bedrijf. Van de chaconne naar de folia is een
kleine stap, want ook deze van oorsprong
Portugese en Spaanse dans evolueerde in
de instrumentale muziek tot een uitgebreide
variatiereeks op een ostinate bas (herhalend
baspatroon, red). Tot de bekendste behoort
de folia voor viool en basso continuo van
Arcangelo Corelli. Francesco Geminiani, een
van de beroemdste vioolvirtuozen van zijn tijd,
bewerkte in 1726-27 Corelli’s compositie tot
een folia voor een volledige groep strijkers.
Terwijl in het Duitse baroktheater de Italiaanse
opera hoogtij vierde, oriënteerden de
klavier- en de orkestmuziek zich vooral op de
Franse danssuite. Johann Sebastian Bach
componeerde vier orkestsuites die hij onder
meer uitvoerde tijdens de concerten die hij
vanaf 1729 organiseerde als directeur van
het Collegium Musicum in Leipzig. De derde
en vierde suite zijn opgewekte feestelijke
composities met strijkers, hobo’s, fagotten,

trompetten, pauken en basso continuo.
Opvallend in Suite nr. 4 in D, BWV1069
is de afwisseling tussen de strijkers en de
houtblazers in de bourrées, de gavotte en de
menuetten. Een typisch Franse instrumentatie
is de bezetting van hobo’s en fagot in de
tweede bourrée. De fagot treedt er op als de
belangrijkste solistische partij, geaccentueerd
door korte motiefjes in de hobo’s en snelle
figuurtjes in de strijkers. Bij Bach is de Franse
ouverture uitgegroeid tot een uitgebreide
orkestinleiding die vaak even lang duurt
als, en soms zelfs langer dan de resterende
dansen samen. Vanwege het belang van die
inleiding worden de orkestsuites ook gewoon
ouvertures genoemd.
Een uitzonderlijke gelegenheidscompositie is
Georg Friedrich Händels Music for the Royal
Fireworks, HWV351. Händel componeerde dit
werk in 1749 naar aanleiding van de viering
van de Vrede van Aken, die het einde van de
Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748)
aankondigde. Koning Georg II wenste zoveel
mogelijk ‘military instruments’ en liefst geen
strijkers. Bij een van de openbare repetities
op 21 april 1749 in Vauxhall Gardens waren
er 100 uitvoerders betrokken. De uitvoering
met vuurwerk op 27 april in Green Park lokte
duizenden toehoorders, met een enorme
verkeerschaos op de London Bridge tot
gevolg. Händel voorzag trompetten, hoorns,
hobo’s en fagotten, aangevuld met slagwerk,
cello, contrabas en – ondanks het verzoek
van de koning – toch ook een groep strijkers.
De politieke context en de uitvoering in
de openlucht stelden aan deze compositie
specifieke eisen. Het moest ‘koninklijke`
muziek zijn, monumentaal en groots van
uitstraling. De thematiek hoorde duidelijk in
verband te staan met oorlog en vrede en het
werk zou een groot publiek, waaronder ook
minder ervaren muziekliefhebbers, moeten

aanspreken. Deze voorwaarden bepaalden de
keuze van het instrumentarium en de muzikale
stijl: veel ‘luide’ blazers en een hoofdzakelijk
homofone stijl (compositiewijze waarbij alle
stemmen hetzelfde of ongeveer hetzelfde
ritme volgen, red) in akkoordische blokken en
zonder solistische of speltechnisch moeilijke
passages. De Franse ouverture begint met
een mars, gevolgd door een Allegro dat
onderbroken wordt door een fragment in een
langzaam tempo, Lentement. Het Allegro
heeft het karakter van een battaglia, een
militaristisch stuk dat met typische fanfares
en met snedige ritmiek de oorlog oproept.
De later te horen aangehouden akkoorden in
de blazers roepen de rust van de vrede op.
Klassieke, populaire dansen als de bourrée en
het menuet omkransen twee programmatische
delen: La Paix, een ‘vredevolle’, pastoraal
aandoende siciliano met het typische rustig
wiegende ritme, en La Réjouissance, briljante
aan de battaglia verwante feestmuziek
gekenmerkt door fanfaremotieven in hoorns
en trompetten.
Ignace Bossuyt

Le Concert des Nations

Biografieën

concertmeester
Manfredo Kraemer

Le Concert des Nations (ES) ontleent zijn
naam aan François Couperins Les Nations, een
verzameling van vier trio's die verschillende
streekgebonden muzikale 'smaken' met elkaar
verbinden. De leden van het orkest zijn stuk
voor stuk specialisten op het gebied van de
historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk
van zowel de barokke, als de klassieke en
vroeg-romantische muziek. In 1992 maakte
het ensemble zijn operadebuut met Solers
Una cosa rara, gevolgd door verschillende
andere operaproducties die in heel Europa
opgevoerd werden. De recentste cd van Le
Concert des Nations bevat orkestsuites van
Jean-Philippe Rameau.

eerste viool
Guadalupe del Moral
Isabel Serrano
Santi Aubert
Elisabeth Bataller
tweede viool
Lorenzo Colitto
Alba Roca
Stefan Plewniak
Paula Waisman
altviool
Angelo Bartoletti
Andrea Albertani
Lola Fernández
cello
Balázs Máté
Marco Ceccato
Antoine Ladrette
contrabas
Xavier Puertas
fluit
Charles Zebley
Frank Theuns
hobo
Alfredo Bernardini
Alessandro Pique
Josep Domènech
fagot
Josep Borràs
fagot & contrafagot
Alberto Grazzi

hoorn
Thomas Müller
Lars Bausch
Javier Bonet
trompet
Guy Ferber
René Maze
Pascal Geay
pauken, slagwerk
Pedro Estevan
Daniel Garay
teorbe
Enrique Solinis
klavecimbel
Luca Guglielmi

Al meer dan dertig jaar laat Jordi Savall (ES)
gekende en minder gekende muzikale
meesterwerken los op het publiek. Hij staat
internationaal bekend als een voorvechter van
de oude muziek en dit niet alleen als dirigent,
gambist en componist, maar ook als producent van vernieuwende culturele projecten en
als pedagoog. Samen met zijn onlangs overleden vrouw, de sopraan Montserrat Figueras,
stichtte Savall de ensembles Hespèrion XXI
(1974), La Capella Reial de Catalunya (1987)
en Le Concert des Nations (1989). Jordi Savall
geeft zo'n 140 concerten per jaar en zijn discografie bevat inmiddels meer dan 170 cd's. In
1998 richtte hij zijn eigen platenlabel op.

Manfredo Kraemer (AR) vatte zijn vioolstudies
aan in het Argentijnse Córdoba. In 1984 trok
hij naar de Hochschule für Musik in Keulen
waar hij zijn kunnen verder aanscherpte
bij Franzjosef Maier. Een jaar later was hij
medestichter van Concerto Köln en werd hij
op uitnodiging van Reinhard Goebel lid van
Musica Antiqua Köln. In de jaren die hierop
volgden gaf Kraemer concerten in Europa,
Azië, Oceanië en Amerika. Hij werkte samen
met topmusici als René Jacobs, Frans Brüggen
en Marc Minkowski. Momenteel is hij artistiek
directeur van Camino de Las Estancias, een
internationaal barokfestival dat ieder jaar
wordt georganiseerd in Córdoba.

In de kijker

Claron McFadden

Iván Fischer © Marco Borggreve

zo 26.02.12 / 10.30 / Concertgebouw
Happening / il Gardellino, Jos van
Immerseel, Claron McFadden …
Wat hebben Jos van Immerseel, Arne Deforce,
Daan Vandewalle, Claron McFadden, Kris
Defoort en il Gardellino gemeen? Deze
musici hebben sinds jaar en dag een sterke
band met het Concertgebouw. Op de
feestelijke happening van COME ON! LET’S
PARTY! verrassen ze het publiek met een
feestelijk programma in alle hoeken van het
Concertgebouw!

vr 02.03.12 / 20.00 / Concertzaal
Budapest Festival Orchestra /
Bach & Bruckner
Iván Fischer en het briljante Budapest Festival
Orchestra combineren moeiteloos Bachs
cantate BWV 105 met Bruckners zevende
symfonie. Uit beide werken spreekt eenzelfde
oprecht gevoel voor religie en spiritualiteit.
Een concert van een ongekende schoonheid
dat een van Bachs mooiste stukken
samenbrengt met Bruckners populairste
symfonie.

Concertgebouw Servies
Gezellig tafelen voor of na een voorstelling met
een verrassing op vertoon van het concertticket.
Alle info over de tien deelnemende horecazaken
op www.concertgebouw.be/servies.

Grensoverschrijdend netwerk voor
klassieke en hedendaags
klassieke muziek
Coverbeeld: Jordi Savall © Dieter Nagel / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

1300 parkeerplaatsen ‘eerste rang’

