woensdag

28.01.15 —
zondag

01.02.15
Concertgebouw &
extra muros

BACH ACADEMIE
BRUGGE 2015

CONTEXTOVERZICHT
Tentoonstelling Johann Sebastian Bach
In het Concertgebouwcafé vindt u de
fototentoonstelling Hun naam was Bach,
samengesteld door Johan Huys. Tussen de
portretten van meer of minder bekende Bachtelgen hangen bovendien drie voorbeelden
van Bachs eigen handschrift. Het manuscript
B-Br Ms. II 3905 (Fétis Nr. 1985), bewaard
in de Koninklijke Bibliotheek van België,
omvat de partijen van Liebster Gott, wenn
werd ich sterben?, BWV8, die deels door
Bach zelf, deels door een anonieme hand
zijn gekopieerd uit een verloren originele
partituur. Reproductie met dank aan de
muziekafdeling van de Koninklijke Bibliotheek.
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FESTIVALOVERZICHT
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Aangevuld met een keuze uit het vocale
oeuvre van Bach

woensdag

zaterdag

zondag

zondag 01.02.15 / 11.00-12.00
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Cellosuite nr. 4, BWV1010
- Prelude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Bourrée I en II
- Gigue
Aangevuld met een keuze uit het
instrumentale oeuvre van Bach

20.30

11.30 & 14.00

10.00, 11.30 & 14.00

28.01.2015
Kunstencentrum De Werf

Studio 2

Studio 2

ALIBABACH
Companhia de Música
Teatral

ALIBABACH
Companhia de Música
Teatral

i.s.m. Kunstencentrum De Werf

p. 9

p. 9

29.01.2015

14.00

Stadsschouwburg

17.00

Kamermuziekzaal

p. 10

30.01.2015

PASCAL DUBREUIL
Bach. Engelse Suites

19.15

p. 14

Kamermuziekzaal

Inleidend gesprek met
Philippe Herreweghe
20.00

teksten programmaboek: Ignace Bossuyt

22.30

Kamermuziekzaal

p. 16

Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen van
Bloemblad.

p. 22
19.15

22.30

Kamermuziekzaal

Concertinleiding door
Ignace Bossuyt

Kamermuziekzaal

BARTHOLD KUIJKEN &
EWALD DEMEYERE
J.S. & C.P.E. Bach.
Fluitsonates

Kamermuziekzaal (deuren: 16.50)

ALEXANDER
LONQUICH
C.P.E. Bach & Schubert

Concertzaal

p. 6

p. 8

p. 21
17.00

20.00

Concertzaal

HECKER & LIFITS
Bach, Schubert &
Rachmaninov

Kamermuziekzaal

VOX LUMINIS
Afscheid van een prins
en een koningin

LISCHKA & FENNELLY
Tombeaux voor twee

15.30

Concertinleiding door
Ignace Bossuyt

Concertzaal

COLLEGIUM VOCALE
GENT
Bach. Trauer Ode

Het programma en de organisatie van de
Bach Academie Brugge zijn het resultaat van
een intense samenwerking tussen Collegium
Vocale Gent en Concertgebouw Brugge,
onder curatorschap van Philippe Herreweghe.

19.15

Kapel O.L.V. van Blindekens

MAUDE GRATTON
Bidden met de handen

p. 19
BACH
ACADEMIE
BRUGGE

14.00

p. 12

i.s.m. Cultuurcentrum Brugge
vrijdag

Kamermuziekzaal

BACH EN DE
MUZIKALE TAAL VAN
PIJN, ROUW EN HOOP
Lezing door Christoph
Wolff (Engels gesproken)

Stadsschouwburg

LAMENTARIUM
Treuren en troosten

Stadsschouwburg

THE GOLDLANDBERGS
Emanuel Gat Dance

Beiaardconcerten
Frank Deleu, stadsbeiaardier van Brugge,
speelt op de 18e-eeuwse beiaard van
het Belfort een voorproefje van het
festivalprogramma.
zaterdag 31.01.15 / 11.00-12.00
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Cellosuite nr. 1, BWV1007
- Prelude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Menuetto I en II
- Gigue

11.00

p. 10
14.00

Vaste prik voor wie wat verdieping zoekt: in de
Foyer parterre vindt u ook de tentoonstelling
Het leven en werk van Bach van Johan Huys.

Kapel O.L.V. van Blindekens

MAUDE GRATTON
Bidden met de handen

Inleiding door Gloria
Carlier
20.00

01.02.2015

THINK BACH.
IMPROVISATIES OP
BACH
Frappé-Pincée
donderdag

19.15

31.01.2015

20.00

Concertzaal

COLLEGIUM VOCALE
GENT
Bach. Cantates
p. 23

Bach en de Dood
Ik ben bijzonder verheugd u te mogen
verwelkomen op de vijfde editie van de Bach
Academie Brugge. Het jaarlijkse festival in
samenwerking met het fantastische team van
Concertgebouw Brugge is dit keer helemaal
gewijd aan de fascinerende relatie die Bach
en zijn tijdgenoten hadden met de Dood.
De hunkering naar de zoete dood, die
gewünschte Stunde en het eeuwige leven
zat niet alleen verankerd in een rotsvast
godsgeloof, maar valt ook te begrijpen vanuit
de fragiliteit van het menselijke bestaan in het
18e-eeuwse Duitsland. Luthers Mitten wir im
Leben sind mit dem Tod umfangen was niet
zomaar een populaire hymne, het was een
keiharde realiteit die we vandaag gelukkig
hebben weten terug te dringen, maar niet
uit te sluiten.
Samen met Collegium Vocale Gent focussen
we op vrijdag- en zondagavond op enkele
van Bachs mooiste vocale bladzijden rond dit
gegeven, zoals het begrafenismotet Jesu,
meine Freude of de koninklijke Trauer Ode
uit 1727. Het jonge ensemble Vox Luminis
belicht dezelfde thematiek aan de hand van
schitterend Engels repertoire zoals Purcells
Funeral Sentences.
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Zoals elk jaar laten we u ook graag kennis
maken met enkele bekende of minder
bekende solisten zoals Alexander Lonquich,
Marie-Elisabeth Hecker, Maude Gratton of
Barthold Kuijken. Zij vergasten u op
enkele intieme recitals in de Blindekens
kapel of de Kamermuziekzaal. Een tentoon
stelling, inleidingen, open repetities,
familievoorstellingen, een lezing door
Bachspecialist Christoph Wolff en het
poëtisch-muzikale Lamentarium maken
deze veelkleurige Bach-vijfdaagse compleet.
Het aanbod is ruim, de variatie groot,
uw beleving hopelijk onovertroffen!
Philippe Herreweghe
curator Bach Academie Brugge

De Leipziger Universitätskirche waar de rouwdienst voor Christiane Eberhardine plaatsvond.

Collegium Vocale Gent

Hulde aan een geliefde vrouw
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Bach. Trauer Ode
vrijdag 30 januari 2015 / 20.00
CONCERTZAAL
19.15 Inleidend gesprek met
Philippe Herreweghe door Katelijne Boon
—
Collegium Vocale Gent: koor en orkest,
zie p. 26
Philippe Herreweghe, Kristen Witmer:
dirigent
Dorothee Mields: sopraan
Damien Guillon: countertenor
Thomas Hobbs: tenor
Peter Kooij: bas
Hubert Damen: acteur
Dick Wursten: tekstadvies
—
Johann Michael Bach (1648-1694)
Ach wie sehnlich wart ich der Zeit, aria
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Jesu, meine Freude, motet, BWV227 (1723?)
Johann Sebastian Bach
Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl,
Trauer Ode, cantate, BWV198 (1727)
- Eerste deel
- Lof- en Treurrede
- Tweede deel
—
Uitreiking Klara Carrièreprijs
Dit concert wordt opgenomen door Klara en
uitgezonden op 04.02.2015 om 20 uur tijdens
‘Klara Live’. Bedankt voor het vermijden
van storende geluiden, ook tussen de delen.

VOCAAL

Met Nederlandse boventiteling

Bachs Trauer Ode hebben we te danken aan
een student van de universiteit van Leipzig,
Hans Karl von Kirchbach. In 1727 organiseerde
hij een herdenkingsplechtigheid na de dood,
op 7 september, van Christiane Eberhardine,
de keurvorstin van Dresden. Hij bestelde een
treurdicht bij de dichter Johann Christoph
Gottsched en deed een beroep op Bach
om dit op muziek te zetten. Aldus ontstond
Bachs Tombeau pour Sa Majesté la Reine de
Pologne, zoals hij op de autografe partituur
noteerde. De vorstin, echtgenote van de
keurvorst August de Sterke, was ook koningin
van Polen, nadat haar man de Poolse kroon
had verworven. Om die te veroveren had
hij een drastische beslissing genomen: hij
bekeerde zich tot het katholicisme. Zijn vrouw
weigerde echter de protestantse leer af te
zweren en ging in vrijwillige ballingschap, wat
haar bij het Saksische volk veel sympathie
opleverde. Op 17 oktober werd Bachs
huldecantate met veel bijval uitgevoerd als
onderdeel van een ceremonie, waarbij het
werk werd onderbroken door een lijkrede,
uitgesproken door von Kirchbach. Alle kerken
van de stad luidden gedurende een uur de
klokken.

verdriet van de bevolking en de kwaliteiten
van de overledene, op basis van drie klassieke
regels voor een elegie: laus (lofprijzing), luctus
(rouw) en consolatio (troost). Het gedicht is
geen libretto voor een liturgische cantate – er
zijn geen koralen of Bijbelcitaten – maar het
behoort tot de wereldlijke huldepoëzie.

Om de lijkrede een plaats te geven is Bachs
cantate tweedelig. Aangezien de ode van
Gottsched bestaat uit acht identieke strofen,
zou een strofische compositie, met telkens
een herhaling van de eerste strofe, de
eenvoudigste oplossing zijn. Bach was echter
niet geneigd af te stappen van zijn opvatting
dat de cantate een compositie was die aan de
tekst een extra dimensie moest toevoegen bij
middel van tekstinterpretatieve ingrepen. Zo
halveerde hij enkele strofen over koren, aria’s
en recitatieven en voegde hij twee strofen
samen tot één recitatief, met als resultaat een
‘volwaardige’ cantate. Zoals in een rouwode
past komen twee basisthema’s aan bod: het

Voor elk onderdeel voorziet Bach een
verschillende bezetting, in functie van het op
te roepen affect, zoals de intieme klanken van
gamba’s en luiten in het treurende wiegelied
Wie starb die Heldin. In het tweede deel
bezingt de tenor in een aria met traverso,
oboe d’amore, strijkers en viola da gamba’s
het stralende licht van de eeuwigheid
waarin de vorstin nu is gehuld, gevolgd
door een ‘geografisch’ recitatief, waarin de
stromende rivieren en de plaatsen waar de
koningin verbleef, treuren. Het slotkoor is
een aansporing om de gedachtenis aan een
deugdzame vrouw levendig te houden: een
ingehouden vreugdezang en tevens een

Bach voorziet een ongewoon uitgebreide
bezetting: een vierstemmig koor en vier
vocale solisten, een ensemble van strijkers
met niet alleen violen en altviolen, maar
ook twee viola da gamba’s, blazers met
twee traverso’s en twee oboe d’amores, en
een basso continuo. Het openingskoor, een
indrukwekkende treurzang voor het voltallige
ensemble, klinkt als een plechtstatige
ouverture, een soort processiemars. Treurnis
overheerst in het aansluitende recitatief en de
aria voor sopraan. Het pièce de résistance is
zonder twijfel het accompagnatorecitatief Der
Glocken bebendes Getön, waarin de klank van
de klokken van Leipzig, van het kleine, snel
luidende klokje tot de sonore, aangehouden
toon van de grotere bronzen klokken, wordt
gesuggereerd, met deelname van alle
instrumenten, van hoog tot laag.

wiegelied dat de vorstin in haar eeuwige slaap
begeleidt.
Als voorbereiding tot dit grandioze werk
klinken twee toepasselijke composities. De
aria voor sopraan en strijkers Ach wie sehnlich
wart ich der Zeit van Johann Michael Bach,
een neef van Bachs vader, is een ontroerend
lied dat uitdrukking geeft aan het verlangen
naar de dood, die de mens bevrijdt van
de aardse ijdelheden. Bachs overbekende
elfdelige motet Jesu, meine Freude,
samengesteld uit koralen en Bijbelcitaten,
demonstreert alweer overtuigend zijn
onovertroffen stilistische en affectieve
veelzijdigheid. Naast eenvoudige, intieme
koraalstrofen staan dramatische en extreem
expressieve fragmenten op Bijbelteksten,
zoals het met verrassende pauzen doorspekte
en van dynamische wisselingen voorziene
koor Trotz dem alten Drachen en de
indrukwekkende fuga op Ihr aber seid nicht
fleischlich, aber geistlich.
De rede, een verkorte vertaling van de
originele Lob- und Trauer-rede van Gottsched,
wordt uitgesproken door Hubert Damen
tussen de twee delen van de Trauer Ode.
Vertaling en bewerking: Albert Edelman

Romina Lischka & Liam Fennelly
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Tombeaux voor twee
vrijdag 30 januari 2015 / 22.30

—

Johannes Schenck (1660-1712)
Sonata in g, nr. 6 uit Le Nympho di Rheno
(1702)
- Adagio
- Allegro
- Adagio
- Allemanda: largo
- Corrente
- Sarabanda: adagio
- Giga

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
uit Kunst der Fuge, BWV1080 (voor 1742)
- Canon 15 alla ottava
- Canon 17 alla duodecima in contrapunto
alla quinta

Jean de Sainte-Colombe
Concert ‘Le raporté’
- Le raporté
- Passacaille du raporté ‘La belle’
- Chacone raporté

Jean de Sainte-Colombe (actief 1658-87)
Concert à deux violes esgales
‘Tombeau les Regrets’
- Tombeau ‘Les Regrets’
- Quarillon
- Apel de Charon
- Les pleurs
- Joye des Elizees
- Reprise: Les pleurs

Johann Sebastian Bach
Fantasia, BWV919

(deuren open vanaf 22.10)

KAMERMUZIEKZAAL
—
Romina Lischka: discant- en basgamba
Liam Fennelly: basgamba

Jean de Sainte-Colombe
Concert à deux violes égales ‘Le pleureux’
- Sarabande ‘Le pleureux’
- Gavote du pleureux
- Ouverture ‘Le pleureux’

KAMER
MUZIEK

Dialoog tussen twee
gelijkwaardige partners

AliBaBach

Bach koos de ietwat introverte klank van
de viola da gamba onder meer uit als soloinstrument in cantates rond de thematiek
van de dood, zoals in de bekende Actus
tragicus. In de Franse barok componeerde
Monsieur de Sainte-Colombe enkele stukken
voor twee gamba’s, die kunnen doorgaan
als instrumentale lamenti, klaagzangen, in
Frankrijk bekend als ‘tombeau’. Het zijn
diepmelancholische stukken, maar, zoals
in de Tombeau les Regrets, ook even met
een optimistische geluid, bijvoorbeeld in
het fragment ‘Joye des Elyzees’ de vreugde
in de Elysische velden, het verblijf van de
gelukzaligen. In de bundel Le Nympho di
Rheno, een titel geïnspireerd door de Rijn
in Düsseldorf, verzamelde de NederlandsDuitse gambaspeler Johannes Schenk twaalf
werken voor twee gamba’s, waarin hij alle
technische mogelijkheden van het instrument
demonstreert, met zowel puur melodisch als
fascinerend akkoordisch spel. De als Sonate
nr. 6 is in feite een combinatie van een
driedelige sonate (adagio-allegro-adagio)
met een vierdelige suite (allemande, corrente,
sarabande en giga.)

zaterdag 31 januari 2015 / 11.30 & 14.00
zondag 1 februari 2015 / 10.00, 11.30 & 14.00
STUDIO 2

Contrapuntisch spel op basis van thematische
vervlechting komt op de gamba uitstekend
tot zijn recht: het typische klankpalet laat toe
de afzonderlijke melodische lijnen perfect van
elkaar te onderscheiden. De twee gamba’s
lenen zich prachtig voor een uitvoering van
twee tweestemmige canons uit Bachs Kunst
der Fuge en de Fantasia, BWV919,
oorspronkelijk voor klavier.

Companhia de Música Teatral

—
Companhia de Música Teatral:
concept & productie
Sandra Rosado, Pedro Ramos: spel
Paulo Maria Rodrigues: artistieke leiding
Ana Guedes, José Simões & Paulo
Rodrigues: scenografie & kostuums
Helena Rodrigues: onderzoek

Illustratie: Alain Verster

FAMILIE
VOOR
STELLING
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Maude Gratton
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Vrij en gebonden
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Bidden met de handen
zaterdag 31 januari 2015 / 14.00
zondag 1 februari 2015 / 14.00
KAPEL O.L.V. VAN BLINDEKENS, zie p. 31
—
Maude Gratton: orgel
—
Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)
Segundo tiento de quarto tono (1626)
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Fantasia chromatica, SwWV258
Francisco Correa de Arauxo
Tiento de medio registro de dos tiple (1626)
Thomas Tallis (1505?-1585)
Felix namque
Giovanni de Macque (1548/50-1614)
Seconde stravaganze
John Bull (1562/3-1628)
In nomine
Juan Cabanilles (1644-1712)
Pasacalles de primer tono (1709)
Henry Purcell (1659-1695)
Voluntary in G
Georg Böhm (1661-1733)
Prelude, Fuge und Postlude

FOCUS
PURCELL

KLAVIER

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Wer nur den lieben Gott lässt walten,
BWV690 (1708)
In dulci jubilo, BWV729 (1708)
Christ lag in Todesbanden, BWV695 (1708)
Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV711 (1708)
Christum wir sollen loben schon, BWV696 (1708)
Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV722 (1703)

Fantasia, tiento, voluntary, koraal:
vier klaviergenres uit vier landen,
Nederland, Spanje, Engeland en Duitsland.
Elk met typische kenmerken, maar
alle gebaseerd op twee basisprincipes:
vrijheid en gebondenheid. Vrijheid door het
improvisatorisch karakter, de eigen ‘vinding’
of fantasie van de componist; gebondenheid
door het respecteren van de strikte regels
van de meer ‘geleerde stijl’, waarbij een
thema in alle stemmen wordt doorgevoerd.
De Fantasia chromatica van Sweelinck
illustreert hoe een componist op basis van
een dalende chromatische kwart (afstand van
vier tonen dalend in halve tonen, red.) een
grandioos muzikaal bouwwerk construeert:
na de doorvoering van het thema in diverse
ritmische gedaanten mondt het werk uit
in een exuberant improvisatorisch slot.
Improvisatie en contrapunt zijn tevens aan
de orde in de tientos van Correa de Arauxo.
De Spaanse vorm van de tiento kruidt hij
graag met bizarre ritmische combinaties
en gedurfde dissonanten. Typisch Engels is
de voluntary, een orgelfantasia, waarin ook
alweer vrijheid en gebondenheid hand in hand
gaan. Nu eens eerder meditatief, dan weer
virtuoos, voldoen de voluntaries van Purcell
perfect aan de eisen van het genre: spontaan,
fantasierijk, naar de inspiratie van het moment.
Vrijheid en gebondenheid voldoen aan andere
voorwaarden in de koraalbewerkingen van
Bach. Hij is gebonden aan een bestaande
melodie uit het rijke repertoire van liturgische
protestantse gemeenschapsliederen. Zijn
vrijheid bestaat erin een harmonisatie van
eigen vinding toe te voegen.

Johann Sebastian Bach

Lamentarium
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Lamentarium: treuren en troosten
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Treuren en troosten
zaterdag 31 januari 2015 / 14.00
(verzamelen om 13.45)

Marieke De Maré: tekst en performance
Benjamin Glorieux: cello

STADSSCHOUWBURG, zie p. 31
—
—
gesproken tekst en improvisatie
Lucile Boulanger: viola da gamba
Arnaud De Pasquale: klavecimbel
Kato De Cock en Rune Pauwels
(leerlingen Woordkunst
Academie Torhout): voordracht
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sinfonia in d, BWV790 (ca.1720)

REVE:
Griet De Geyter: sopraan
Gunther Vandeven: alt
Kevin Skelton: tenor
Tiemo Wang: bas
Wim Maeseele: luit
—

Sonate voor klavecimbel en viola da gamba
in g, BWV1029 (voor 1741)
- Vivace
- Adagio
- Allegro

David Lang (1957)
The Little Match Girl Passion (2007)
- Come Daughter, Help Me Cry

Sinfonia in Bes, BWV795 (ca.1720)

John Dowland (1563-1626)
Now O Now I Needs Must Part (kwartet)
Now O Now I Needs Must Part (solo)

Sonate voor klavecimbel en viola da
gamba in D, BWV1028 (voor 1741)
- Adagio
- Allegro
- Andante
- Allegro

Henry Purcell (1659-1695)
Funeral Sentences (1678)
With Drooping Wings Ye Cupids Come,
uit Dido & Aeneas (1698?)
David Lang
The Little Match Girl Passion
- Have Mercy, My God

FOCUS
PURCELL

i.s.m. Cultuurcentrum Brugge

‘Sterven is zonder twijfel de opmerkelijkste
gebeurtenis in een mensenleven’, merkt
Michel de Montaigne bijna terloops op
met zijn scherpe, wat laconieke kijk op de
wereld, om vervolgens tal van voorbeelden
op te sommen van de manieren waarop zijn
tijdgenoten van die grootse gebeurtenis
proberen weg te kijken. Het is ook een lastige
spagaat, zeker in een tijd dat het geloof in een
hiernamaals sterker stond dan nu: de dood
als welkome overgang uit dit moeilijke aardse
leven, en tegelijk als een niet te dichten gat
in de levens van de achterblijvers. Sluitende
antwoorden bestaan niet, al geven in dit
Lamentarium twee auteurs een visie – de ene
een beroemde, reeds lang overleden filosoof;
de andere een jonge theatervrouw, even druk
met leven als met leren. En er is muziek, al dan
niet met tekst, met of zonder een duidelijke
aanleiding, maar altijd met een boodschap die
ieder voor zich mag decoderen.
In zijn Little Match Girl Passion benadrukt
componist David Lang alvast de nuance. Het
verhaal bij Hans Christian Andersen over het
meisje met de zwavelstokjes omvat tegelijk
haar harde, vreselijke lot en de schoonheid
van haar herinneringen. ‘Er is een soort
naïef evenwicht tussen lijden en hoop’, zo
schrijft Lang bij zijn compositie, een naïviteit
die doorklinkt in de muziek. Niet alleen
met zijn keuze voor het passie-genre, maar
ook door (vertaalde) tekstfragmenten uit
Bachs Mattheuspassie te gebruiken, plaatst
hij zich in een lange traditie waarin een
moraliserende vertelling tegelijk gelezen en
becommentarieerd wordt. In het Lamentarium
klinken Langs parafrases van ‘Kommt, ich
Töchter, helft mir klagen’ en ‘Erbarm dich,
mein Gott’.

Hoe Bach dacht over leven en dood komen
we niet zo gemakkelijk te weten, zeker niet uit
zijn instrumentale muziek. Zijn gambasonates
stammen in elk geval zeer waarschijnlijk uit
een gelukkige, vruchtbare periode in zijn
leven, waarin hij kon samenwerken met vader
en zoon Christian Ferdinand en Karl Friedrich
Abel. Hier klinkt de gamba als een ‘gewoon’
virtuoos solo-instrument, maar toch … nu
én toen werd de klank van het instrument
met treurnis en troost geassocieerd. ‘Komm,
süßes Kreuz’, ‘Geduld’, ‘Es ist vollbracht’,
steeds weer klinkt die gamba met zijn
melancholieke amalgaam van droefenis
en hoopvolle verwachting.
Voor hoop is het bij Purcell te laat. Neem
koningin Dido, voor wie het koor zingt over
de engeltjes die uit de hemel dalen met rozen
voor haar graf, klaar om voor eeuwig de wacht
te houden. Was haar dood onafwendbaar, of
kon ze kiezen? Zag ze na een kort leven vol
tegenslag geen gouden randjes meer aan
de wolken, of was haar liefde – een liefde
waarmee ze de gelofte aan haar overleden
man en koning verbrak – zo intens, zo puur
dat ze bij Aeneas’ laffe afwijzing niet anders
kon dan zichzelf op te offeren? Het maakt
misschien wel niet uit. Luister maar met welke
troostrijke sereniteit Purcell Dido’s afscheid
begeleidt.
Albert Edelman

Pascal Dubreuil
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De stilistische rijkdom van de barok

Bach. Engelse Suites
zaterdag 31 januari 2015 / 17.00
(deuren open vanaf 16.30)

KAMERMUZIEKZAAL
—
Pascal Dubreuil: klavecimbel
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Engelse suite in g nr. 3, BWV808
- Prélude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Gavottes I & II
- Gigue
Johann Jakob Froberger (1616-1667)
Toccata

Chromatische fantasie en fuga, BWV903

KLAVIER

Johann Jakob Froberger
Suite in c
- Tombeau fait à Paris sur la mort de
Monsieur Blancheroche lequel se joue
fort lentement à la discrétion sans
observer aucune mesure
- Courante
- Sarabande
- Gigue
Johann Sebastian Bach
Chromatische fantasie en fuga, BWV903
Johann Sebastian Bach
Engelse suite in d nr. 6, BWV811
- Prélude
- Allemande
- Courante
- Sarabande & Double
- Gavottes I & II
- Gigue

In welke mate Bachs zes Engelse suites voor
klavecimbel (BWV806-811) iets met Engeland
te maken hebben is onduidelijk (mogelijk
een opdracht van een Engelse edelman,
al wordt dit betwist) – en eigenlijk ook niet
relevant, want stilistisch zijn ze een briljante
synthese tussen de toen heersende Italiaanse
en Franse smaak, evenwel gekruid met een
Duitse toets. De opbouw beantwoordt aan
de suite uit de Franse klavecimbelschool:
een prelude, gevolgd door een vast patroon
van vier contrasterende dansen (allemande,
courante, sarabande, gigue), met tussen de
twee laatste een andere dans in tweevoud (in
de suites 3 en 6 twee gavottes). Naar Frankrijk
verwijzen verder de ornamenten, zogenaamde
agréments, waardoor de melodie met subtiele
versieringen wordt omspeeld. Dit resulteert
in een schrijfwijze waarin de oorspronkelijke,
vaak volksgetinte dansen meer ‘artistiek’
gekleurd zijn. Nog dikwijls volks van karakter
zijn de gavottes, met onder meer, in de
Suite nr. 3, als tweede gavotte een musette
(‘doedelzak’), waarbij dit pastorale instrument
in de baspartij wordt geïmiteerd. Elke dans
heeft zijn eigen karakter, bepaald door
het metrum, het tempo en de textuur. De
allemande komt voor in twee varianten, de
eerder langzame Franse en de iets snellere
Italiaanse. De sarabande, in drieledige maat,
is vaak een intens expressieve langzame dans,
met als kenmerk een accent op de tweede tel.
De courante ‘loopt’ letterlijk in een snel tempo
en typisch voor de gigue, eveneens een snelle
dans, is de contrapuntische uitwerking. De
preludes zijn typisch Italiaans, geïnspireerd
door de vioolstijl van het concerto à la Vivaldi.
Typisch Bach (én Duits) zijn het meer complexe
contrapunt en de verdieping van de expressie,
die ook tot uiting komt in de Chromatische
fantasie en fuga. Deze compositie, een van
Bachs meesterwerken, is een grandioze

synthese van een vrije improvisatie en
een ‘geleerde’ fuga. De spectaculaire,
virtuoze fantasia wordt onderbroken door
een verrassende passage aangeduid als
‘recitativo’, een instrumentale imitatie van
het vrije ritmische operarecitatief, dat perfect
past binnen een improvisatie. De fuga, die
gebouwd is op een chromatisch thema, legt
het improvisatorisch karakter van de fantasie
aan banden, maar zet tevens de extreme
dramatiek van de fantasie voort. Vooral de
onverwachte, bizarre harmonische wendingen
drijven de spanning tot het uiterste op. Deze
adembenemende tour de force ontleent
zijn duurzame aantrekkingskracht aan Bachs
synthetisch vermogen om extreme vrijheid te
verbinden met uiterste controle.
Een van Bachs modellen was Johann Jakob
Froberger, die in het Duitse taalgebied aan de
basis ligt van de klaviersuite en in zijn toccata’s
improvisatie combineert met de ‘strenge stijl’.
Dat bij hem vooral ook de expressie centraal
staat, bewijst het diepzinnige lamento (of
‘tombeau’) voor Monsieur Blancheroche.
Ook Froberger realiseerde al een synthese
tussen de Franse en Italiaanse stijlen: de
Franse gestileerde dansen, rijk aan agréments
(waarmee hij in Parijs persoonlijk had
kennisgemaakt) en de Italiaanse vroegbarokke
‘stile fantastico’, geïnspireerd door zijn
Romeinse leermeester Girolamo Frescobaldi
(1583-1643). Die stond bekend om zijn
gewaagde harmonieën en zijn verrassende
improvisaties, die tot bij Bach nawerkten,
want ook hij heeft nog werken van Frescobaldi
gekopieerd.
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Vox Luminis
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Afscheid van een Duitse prins en een Engelse koningin

Afscheid van een prins en een koningin
zaterdag 31 januari 2015 / 20.00
CONCERTZAAL
19.15 Inleiding door Ignace Bossuyt

Johann Michael Bach (1648-1694)
Halt was du hast
Henry Purcell (1659-1695)
The Queen’s Funeral March, Z860 (1695)

—
Vox Luminis: ensemble
Lionel Meunier: artistieke leiding
Helen Cassano, Sara Jäggi, Zsuzsi Tóth,
Kerlijne Van Neve: sopraan
Jan Kullmann, Barnabás Hegyi: alt
Olivier Berten, Robert Buckland,
Philippe Froeliger, Tomás Kral: tenor
Bertrand Delvaux, Lionel Meunier: bas
Ricardo Rodriguez Miranda:
viola da gamba
Jorge Lopez Escribano: orgel
Benoit Tainturier: cornet
Simen Van Mechelen, Adam Woolf:
trombone
—

Thomas Morley (ca.1557-1602)
The first dirge Anthem
- I am the resurrection and the life
- I know that my Redeemer liveth
- We brought nothing into this world
The second dirge Anthem
- Man that is born of a woman
- In the midst of life
The third dirge Anthem
- I heard a voice from heaven
Henry Purcell
Funeral Sentences (1695)
- Man that is born of a woman, Z27
- In the midst of life, Z17a
- Thou knowest, Lord, Z58c

Martin Luther (1483-1546)
Mit Fried und Freud ich fahr dahin, koraal
Heinrich Schütz (1585-1672)
Musikalische Exequien (1635-6)
- Concert in Form einer teutschen
Begräbnis-Missa, SWV279
- Motette: Herr, wenn ich nur dich habe,
SWV280
- Canticum B. Simeonis: Herr, nun lässest du
deinen Diener in Friede fahren, SWV281
— pauze —

FOCUS
PURCELL

VOCAAL

Met Nederlandse boventiteling

Bij begrafenisrituelen hoort muziek. De
gregoriaanse requiemmis in het Latijn
geeft op even eenvoudige als ontroerende
wijze uiting aan het verlangen naar en het
uitzicht op de eeuwige rust. Vanaf de 15e
eeuw is de tekst van het requiem ontelbare
malen op muziek gezet, eerst puur vocaal
in de polyfonie, later ook met orkest, met
overbekende voorbeelden van Mozart en
Verdi. In de protestantse en de anglicaanse
begrafenisritus is de volkstaal in gebruik:
Duits en Engels. Behalve de vaste teksten
die bij elk overlijden werden gezongen zijn
er ook composities die speciaal voor één
persoon zijn geschreven, soms op verzoek
van die persoon zelf. Een bekend voorbeeld
zijn de Musikalische Exequien die Heinrich
Schütz (1585-1672) in 1636 schreef op verzoek
van Heinrich von Reuß. Voor zijn begrafenis
had deze hertog zelf de teksten zorgvuldig
geselecteerd. De compositie is driedelig:
de eerste twee delen behoren tot de
eigenlijke uitvaartmis, het derde deel is een
processiemuziek als begeleiding bij het naar
buiten dragen van het lichaam. Deel I
is een ‘missa brevis’, een zetting van een
Duitse parafrase op het Latijnse Kyrie en
Gloria, met citaten uit diverse koralen.
Deel II, Herr, wenn ich nur dich habe, sluit
aan bij de inhoud van de preek. Deel III bevat
het Canticum Simeonis (Herr, nun lässest du
deinen Diener in Friede fahren), het gebed
dat de oude Simeon uitsprak bij de opdracht
van Jezus in de tempel, en teksten uit de
Bijbelboeken Openbaring en Spreuken. Op
onovertroffen wijze slaagt Schütz erin vanuit
de pure declamatie, met uiterste respect
voor de tekst, een ongehoorde intensiteit en
expressie te bereiken. Op ingenieuze wijze
behandelt hij wisselende bezettingen: deel I is
zesstemmig, waarbij hij solistische fragmenten
afwisselt met tutti; deel II is achtstemmig
voor dubbelkoor; in deel III schrijft Schütz

een splitsing voor vijf en drie stemmen voor,
waarbij het trio op enige afstand is geplaatst.
Het trio symboliseert twee serafijnen en een
‘beata anima’ (‘gelukzalige ziel’). Terwijl
het vijfstemmig ensemble het gebed van
Simeon voordraagt, begint het trio met
een vers uit de Openbaring van Johannes:
Selig sind die Toten, die im Herren sterben
(‘Zalig zijn de doden, die in de Heer sterven‘).
De Musikalische Exequien behoren tot de
indrukwekkendste gelegenheidscomposities
voor een begrafenis uit de westerse muziek.
Even indringend is de begrafenismuziek die
op 5 maart 1695 in Westminster Abbey in
Londen werd uitgevoerd na de dood van
koningin Mary. Na een ‘funeral march’ en een
canzona voor trombones van Henry Purcell
(1659-1695) volgde de ‘funeral anthem’
Thou knowest, Lord, the secrets of our heart.
Dit begrafenisgezang van Purcell werd in
handschriften opgenomen in de ‘burial
service’ van Thomas Morley (1557/58-1602),
de Anglicaanse liturgische dodenritus die
gezongen werd bij staatsbegrafenissen.
Die bestaat uit drie ‘dirges’ of ‘klaagzangen’,
te zingen bij de ingang van de kerk voor
de lijkdienst (I am the resurrection and the
life, I know that my Redeemer liveth en We
brought nothing into this world), bij het graf
(Man that is born of a woman, In the midst
of life en Thou knowest, Lord) en nadat de
aarde over de kist is gestrooid (I heard a
voice from heaven). Op basis van een uiterste
soberheid en een ingehouden expressie
slagen zowel Morley als Purcell erin de juiste
toon te treffen: akkoordische declamatie
overheerst, met hier en daar een bescheiden
contrapuntische toets. Detailweergave is
uit den boze; wat wordt nagestreefd is een
algemene sfeer van droefheid en overgave –
en daar zijn beiden wonderwel in geslaagd.
Tekstinterpretatie is dan ook bijzonder sober
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Barthold Kuijken & Ewald Demeyere
J.S. & C.P.E. Bach. Fluitsonates

aangewend zoals, in Man that is born of a
woman, de stijgende lijn op ‘Thou knowest
Lord‘ gevolgd door een daling op ‘and is cut
down like a flower‘.

zaterdag 31 januari 2015 / 22.30
(deuren open vanaf 22.10)

KAMERMUZIEKZAAL
—

Na de uitvoering van Purcells Thou knowest
Lord schreef een tijdgenoot: ‘Ik vraag
aan allen die aanwezig waren, of ze nu
muziekkenners zijn of niet, of zij ooit iets
hebben gehoord dat zo verpletterend
waardig, ernstig en van een hemelse
schoonheid was in zijn uitwerking, bij iedereen
tot tranens toe. De compositie is eenvoudig
en natuurlijk. Zij getuigt van de kracht van
de muziek, wanneer ze naar behoren is
gemaakt en bestemd voor een godsdienstig
doel.’ Nauwelijks negen maanden later, op
26 november 1695, werd het werk opnieuw
uitgevoerd op Purcells eigen begrafenis in
Westminster Abbey.

Johann Sebastian Bach
Sonate voor obligaat klavecimbel en traverso
in b, BWV1030 (1737)
- Andante
- Largo e dolce
- Presto

Barthold Kuijken: traverso
Ewald Demeyere: klavecimbel
—
Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788)
Sonate voor traverso en basso continuo in G,
W127 (1739)
- Adagio
- Allegro
- Vivace
Johann Sebastian Bach, Carl Philipp
Emmanuel Bach of andere?
Sonate voor obligaat klavecimbel en traverso
in g (bekend als BWV1020) (voor 1763)
- Allegro
- Adagio
- Allegro
Carl Philipp Emmanuel Bach
Sonate voor traverso solo in a, W132 (1747)
- Adagio		
- Allegro
- Allegro
Grafkist van Heinrich von Reuß

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonate voor traverso en basso continuo in E,
BWV1035 (1741)
- Adagio ma non tanto
- Allegro
- Siciliano
- Allegro assai

KAMER
MUZIEK

Sonate voor obligaat klavecimbel en traverso in b, BWV1030
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Grote stilistische verscheidenheid in sonates voor traverso

20

Hecker & Lifits
Bach, Schubert & Rachmaninov

Naast de hobo had Bach een uitgesproken
voorkeur voor de traverso, die hij in zo’n
60 composities voorschrijft. Vooral vanaf
1720 was het instrument in Duitsland zeer
geliefd. Bach onderhield goede contacten
met befaamde traversospelers, zoals in
Dresden Pierre Gabriel Buffardin en in Berlijn
Johann Joachim Quantz, de privéleraar van
de amateurfluitist Frederik van Pruisen en
de auteur van een gezaghebbend traktaat
over het fluitspel. Als kamermuziekwerken
schreef Bach onder meer drie sonates voor
traverso en obligaat klavecimbel (BWV10301032) en drie voor traverso en basso continuo
(BWV1033-1035). Speciale vermelding
verdienen de suite of partita voor traversosolo
(BWV1013) en de bekende triosonate
voor traverso, viool en basso continuo uit
het Musikalisches Opfer, in 1747 speciaal
gecomponeerd voor Frederik van Pruisen.
(BWV1020 is een problematisch geval.
Volgens sommigen is het werk van de hand
van Carl Philipp Emmanuel.)
In de sonates met obligaat klavecimbel
heeft het klavier een zelfstandige, volledig
uitgeschreven partij, die even essentieel is
als die van de traverso, terwijl in de andere
sonates het klavecimbel hoofdzakelijk
fungeert als ondersteunend basso continuoinstrument.
De vierdelige sonate BWV1035 componeerde
Bach in 1741 voor een kamerheer van Frederik
van Pruisen, die vaak samen met de vorst
musiceerde. In dit werk speelt Bach in op
twee stilistische tendensen: enerzijds de
lichtere, ‘galante’ stijl die geliefd was aan het
Berlijnse hof, anderzijds zijn eigen voorkeur
voor ‘geleerde‘ contrapuntische technieken
(zoals de canonische dialoog tussen traverso
en klavier in het derde deel, een siciliano,
met als typisch kenmerk een rustig-vloeiende

beweging). Ook de sonate met obligaat
klavecimbel BWV1030 is vierdelig, waarbij
het derde deel, een wervelende fuga
(presto), overgaat in een adembenemende
gigue, een ritmisch extreem complex stuk
als grandioze afsluiting van een van Bachs
meest prestigieuze werken. Ook het eerste
deel is groots van opzet, terwijl het langzame
tweede deel (largo e dolce) als siciliano enige
ontspanning brengt.
Als klavecinist verbonden aan het hof van
Frederik van Pruisen behoorde het tot de
taak van Carl Philipp Emmanuel Bach om
de vorst bij diens fluitspel te begeleiden.
Hij componeerde onder meer een
fluitconcerto, meerdere sonates en enkele
kwartetten met traverso. In de driedelige
sonate voor traverso en basso continuo
(W127) komen diverse stilistische tendensen
aan bod. Het inleidend adagio huldigt
duidelijk de galante stijl. Het tweede deel
refereert eerder aan de ‘geleerde’, meer
contrapuntische schrijfwijze. Het afsluitende
vivace is dan weer luchtig en dansant,
verwant aan het menuet, met opvallende
symmetrische frasen, die het danskarakter
accentueren.
Een meesterlijke compositie is de eveneens
driedelige sonate voor traverso solo (W132),
die evolueert van een diepzinnig, expressief
adagio over een allegro in tweedelige maat
naar een opgewekt slot in driedelig metrum,
alweer verwant aan de dans. Op briljante wijze
weet Carl Philipp Emmanuel, precies zoals
zijn vader in de suites voor solocello, zowel
de baspartij als de melodie te suggereren in
een eenstemmig muzikaal verhaal. De inzet
is hiervoor exemplarisch: de diepe tonen
suggereren de (ontbrekende) baspartij,
de hogere de centrale melodie.

zondag 1 februari 2015 / 15.30
CONCERTZAAL
—
Marie-Elisabeth Hecker: cello
Michail Lifits: piano
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Gambasonate (arr. voor cello) nr. 3 in g,
BWV1029 (voor 1741)
- Vivace
- Adagio
- Allegro
Franz Schubert (1797-1828)
Arpeggionesonate (arr. voor cello), D821 (1824)
- Allegro moderato
- Adagio
- Allegretto
Sergei Rachmaninov (1873-1943)
Cellosonate, opus 19 (1901)
- Lento – Allegro moderato
- Allegro scherzando
- Andante
- Allegro mosso

KAMER
MUZIEK

De cello van barok naar
romantiek
Luitmuziek op viola da gamba, vocale muziek
op orgel: in de barok kan dit, uitwisseling van
bezetting was schering en inslag. Vandaar dat
Bachs Derde gambasonate uitstekend klinkt
op cello, vooral omdat hij de gamba als zuiver
melodisch instrument inzet, en niet (zoals
de Franse gambisten) met vol akkoordspel.
Deze sonate is een puur concerto voor twee
gelijkwaardige partners, met referenties
aan ritmische en melodische thema’s uit
de Brandenburgse concerti. Het intieme
langzame middendeel klinkt als een lamento,
dat perfect past binnen de thematiek van
‘Der Tod’.
Schuberts werk is een van zijn charmantste
composities, met aanstekelijke lyrische en
dansante thema’s die zich dadelijk in het
geheugen prenten. De arpeggione was een
zessnarig strijkinstrument, gestemd als een
gitaar, een kortstondig experiment uit 1824
van een Weense bouwer. Schuberts sonate is
het enige bekende werk voor dit instrument.
Het wordt nu doorgaans gespeeld op een
cello. Schubert exploreert meesterlijk het
uitgebreide register, van laag tot hoog,
met veel coloristische nuances.
Volromantisch is de Cellosonate uit 1901 van
Sergei Rachmaninov, een van zijn weinige
kamermuziekwerken. De cello geeft knap
weerwerk op de intens drukke pianopartij.
Typisch (laat)romantisch zijn de lang
uitgesponnen, quasi eindeloze melodische
lijnen en de sterke emotionele contrasten,
met geregeld een dramatische toets, zoals
in het beroemde Tweede pianoconcerto
uit diezelfde periode (1900).
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Alexander Lonquich
C.P.E. Bach & Schubert
zondag 1 februari 2015 / 17.00
(deuren open vanaf 16.50)

KAMERMUZIEKZAAL
—
Alexander Lonquich: pianoforte
(kopie naar Conrad Graf, Wenen 1824)
—
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Fantasie in fis ‘Carl Philipp Emanuel
Bachs Empfindungen’, W67 (1788)
Franz Schubert (1797-1828)
Sonate in A, D959 (1828)
- Allegro
- Andantino
- Scherzo: allegro vivace
- Rondo: allegretto

KLAVIER

De emotie ten top gedreven:
C.P.E. Bach en Schubert

22

Collegium Vocale Gent
Bach. Cantates

Vaak beginnen kunstenaars op het einde van
hun leven als een gek te produceren en die
explosieve productie bevat dan ook dikwijls
hun allerbeste werken. Beethovens late
kwartetten en pianosonates getuigen hiervan.
Ook Schubert leverde op het einde van zijn
leven, in zijn geval met de dood voor ogen,
een verpletterend oeuvre af. Uit zijn sterfjaar
1828 dateren drie grandioze pianosonates
(en het onvolprezen strijkkwintet). De piano
sonates zijn uitgebreide vierdelige werken
met monumentale allures, zoals Beethovens
late sonates. In het midden van het tweede,
langzame deel van de Sonate, D959, dat
begint als een melancholische mijmering,
komt een passus voor die de luisteraar
met verstomming slaat: plots onderbreken
opdringerige fortissimoakkoorden het rustige
muzikale betoog. Paniek? Angst? Woede?
Met de dood in zicht die twee maanden
later volgde? Deze passus maakt de sonate
in haar geheel tot ‘belijdenismuziek’ pur
sang, meerduidig – soms vreugde aan de
oppervlakte, maar binnenin verholen verdriet.

zondag 1 februari 2015 / 20.00
CONCERTZAAL
19.15 Inleiding door Ignace Bossuyt

Wie onder meer verantwoordelijk is voor
het binnenloodsen van (sterke) emotie in
de (instrumentale) muziek, is Carl Philipp
Emmanuel Bach. Hij ging ervan uit dat de
uitvoerder zich moest verplaatsen in de
emotie die de componist wenste uit te
drukken. Met zijn oeuvre begint vooral de
opeenstapeling van snel op elkaar volgende
contrasten (qua tempo, textuur, dynamiek …).
Een exemplarisch voorbeeld is de Fantasie
in fis, zoals Schuberts sonate een late,
zeer voldragen compositie, uit 1787,
één het jaar voor zijn overlijden.

Johann Sebastian Bach
Wer weiß, wie nahe mir mein Ende,
cantate, BWV27 (1726)

—
Collegium Vocale Gent: koor en orkest,
zie p. 26
Philippe Herreweghe: dirigent
Dorothee Mields: sopraan
Damien Guillon: countertenor
Thomas Hobbs: tenor
Peter Kooij: bas
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Liebster Gott, wenn werd ich sterben,
cantate, BWV8 (1724)
Ach Herr, mich armen Sünder, cantate,
BWV135 (1724)
— pauze —

Mit Fried und Freud ich fahr dahin,
cantate, BWV125 (1725)

VOCAAL

Met Nederlandse boventiteling

De twee polen van Der Tod:
doodsangst en doodsverlangen
In Bachs leven was de dood alomtegen
woordig. Zelf werd hij wees op de leeftijd
van tien jaar. Van zijn twintig kinderen bij
twee echtgenotes bereikten er slechts
de helft de volwassen leeftijd. In welke
mate deze ervaringen Bach en zijn muziek
hebben getekend, is moeilijk te achterhalen.
Zijn houding tegenover de dood werd
ongetwijfeld bepaald door zijn religieuze
overtuiging, die stoelde op de leer van
Luther. Aan de basis van diens leer over de
dood liggen twee polen: bewustzijn van
de eigen zondigheid en geloof in Gods
onvoorwaardelijke genade. De kern van het
christelijke bestaan is het zondebesef, vandaar
ook de angst voor de verdoemenis. Christus
heeft echter de dood overwonnen, zodat het
einde van het aardse leven ook voor de mens
de weg opent naar de eeuwige zaligheid,
dankzij Gods genade. De confrontatie met
de dood is dan samen te vatten in twee
begrippen: ‘Todesangst’, vrees voor het
lijden, het afscheid van de geliefden en de
angst voor de hel, en de ‘Todessehnsucht’,
het verlangen naar het hemels paradijs en
het vaarwel aan het ijdele aardse bestaan.
Deze tweespalt wordt door Bach grandioos
verklankt in een aantal cantates met de
dood als basisthema. Als verlengstuk van het
evangelie is de cantate een soort preek, zij het
minder met louter leerstellige intenties dan
met de bedoeling de gelovige emotioneel te
raken, zodat die zich direct betrokken voelt bij
de heilsboodschap. Precies de muziek reikt de
middelen aan om dit ideaal te verwezenlijken.
Het perfecte voorbeeld van de ‘Todessehn
sucht’ is het lied van Simeon tijdens de
opdracht van het kind Jezus in de tempel:
‘Nunc dimittis‘ (‘Nu laat uw dienaar gaan in
vrede’), door Luther poëtisch geparafraseerd
– en door hemzelf op muziek gezet – in het
koraal ‘Mit Fried und Freud ich fahr dahin.’
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De tekst en de melodie liggen aan de basis
van Bachs cantate BWV125, voor het feest
van Maria Lichtmis (2 februari) in 1725.
De eerste en de laatste strofe neemt hij
ongewijzigd over, terwijl de binnenstrofen
onder de vorm van recitatief en aria worden
bewerkt, vaak met referenties aan het koraal.
Het vooruitzicht op de hemelse vreugde met
Christus als de goede herder inspireert Bach
in de eerste strofe tot een heerlijk pastoraal
tafereel. In de aria’s en de recitatieven roept
hij treffend zowel de angst als de vreugde
op, met in het slotkoraal ’Er ist das Heil’,
als eindbalans, berusting en vertrouwen.
De melancholie van de eerste aria (Ich will
auch) en de nog ingehouden vreugde van
het recitatief ’O Wunder’ maken plaats voor
uitgelatenheid in het duet ’Ein unbegreiflich
Licht’.

Sopraanpartij van Liebster Gott, wenn werd ich sterben, deels in Bachs handschrift.

Het verhaal van de opwekking van de
jongeling van Nain (Lucas 7, 11-17) was
in enkele cantates de aanleiding tot een
reflectie over de eigen dood. Een hoogtepunt
in Bachs oeuvre is de cantate Liebster
Gott, wenn werd ich sterben (BWV8) uit
1724, zoals de vorige gebaseerd op een
koraal en de parafrase ervan. In de eerste
drie delen overheersen de bange vragen
over het moment van de dood en wat de
overledene te wachten staat. De ommekeer
vindt plaats in deel vier (Doch weichet) met
de boodschap: zet alle zorgen opzij, want
Jezus roept ons om met hem verheerlijkt
te worden. De muziek weerspiegelt perfect
deze tweedeling: onzekerheid en angst
maken plaats voor vertrouwen en hoop.
Het onvergetelijke inleidende koor is een
van melancholie doordrongen, maar tevens
vertroostend wiegelied, met als opmerkelijk
detail de imitatie van het doodsklokje in de
traverso. De wanhopige reflectie over de
eigen vergankelijkheid in de aria ‘Was willst

du dich‘ en de uitdrukking van paniek in het
dramatische recitatief ‘Behalte nur‘ wijken
voor intense vreugde vanaf de dansante aria
‘Doch weichet‘.
Voor dezelfde liturgie componeerde Bach
in 1726 de cantate Wer weiß, wie nahe mir
mein Ende (BWV27), op basis van een koraal
dat bekend is als een ‘Sterbelied’. Ook
hier evolueren de tekst en de muziek van
onzekerheid en angst naar het vreugdevol
uitzien naar het hemelse paradijs (vanaf
het recitatief ‘Ach, wer doch schon‘).
Het slotkoraal Welt ade! is ontroerend
in zijn eenvoud. Bach nam het integraal
over van Johann Rosenmüller, een van de
toonaangevende 17e-eeuwse componisten
van religieuze muziek.
De cantate Ach Herr, mich armen Sünder
(BWV135) uit 1724 is een intense reflectie
over het zondebewustzijn, alweer op basis van
een koraal (op de melodie van O Haupt voll
Blut und Wunden). Na de donkere inzet, met
het koraal in de bas, dringt in de twee aria’s
de vertroosting door. De meest dramatische
toon klinkt in de recitatieven. Het koraal roept
berustend de ‘ewige Seligkeit’ op.

Collegium Vocale Gent
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Collegium Vocale Gent (BE) werd in
1970 opgericht op initiatief van Philippe
Herreweghe. Het was een van de eerste
ensembles die de nieuwe inzichten over de
uitvoering van barokmuziek toepasten op
de vocale muziek. Voor elk project verzamelt
Collegium Vocale Gent de optimale bezetting,
waardoor het een breed repertoire kan
uitvoeren, van renaissancepolyfonie tot
hedendaagse muziek. Barokmuziek, meer
bepaald het oeuvre van Johann Sebastian
Bach, staat centraal in de concertkalender van
het ensemble. Ondertussen bracht Collegium
Vocale Gent zo’n 80 opnames voort met
renaissancepolyfonie, barokmuziek, klassieke
en romantische oratoria en hedendaagse
muziek. Het ensemble en zijn dirigent zijn
de centrale gasten op de jaarlijkse Bach
Academie Brugge in januari. Bovendien keren
zij op 26 maart 2015 naar Brugge terug voor
een uitvoering van Bachs Johannespassie.

Ignace Bossuyt (BE) is bijzonder professor
emeritus van de onderzoekseenheid
musicologie van de KU Leuven. Zijn onderzoek
is vooral gericht op de polyfonie uit de
renaissance. Hij publiceert ook geregeld voor
een ruimer publiek. Recent verscheen van zijn
hand een boek over Jean-Philippe Rameau en
De dood in cantates van J.S. Bach, van Actus
tragicus tot Trauer-Ode (Universitaire Pers).

Philippe Herreweghe (BE) profileerde zich
met Collegium Vocale Gent, La Chapelle
Royale en Ensemble Vocal Européen als
specialist van renaissance- en barokmuziek.
Zijn levendige, diepgaande en retorische
aanpak van dit repertoire wordt alom
geprezen. Met het Orchestre des ChampsElysées legt hij zich sinds 1991 ook toe op
het klassieke en romantische repertoire. Sinds
1997 is hij muziekdirecteur van deFilharmonie,
met een focus op een verfrissende lezing
van (pre-)romantische muziek. Enige jaren
geleden richtte Herreweghe het platenlabel
Phi op, dat inmiddels al 15 cd’s uitbracht
met zeer divers repertoire van Collegium
Vocale Gent, het Orchestre des ChampsElysées en verschillende bevriende solisten.
In 2010 ontving de dirigent de prestigieuze
Bachmedaille van de stad Leipzig.

Companhia de Música Teatral (PT) vindt in
muziek een startpunt voor interactie tussen
verschillende technieken en artistieke
expressie in een vorm die het midden houdt
tussen theatermuziek en muziektheater.
De voorstellingen en workshops zijn vooral
gericht op een jong publiek en worden
ontwikkeld op basis van wetenschappelijk,
technisch en artistiek onderzoek. De
afgelopen jaren was werk te zien in thuisland
Portugal en de rest van Europa, evenals in
Brazilië, Zuid-Afrika en China.

Lucile Boulanger (FR) speelt al sinds haar vijfde
viola da gamba en studeerde bij Christine
Plubeau, Ariane Maurette, Jérôme Hantaï
en Christophe Coin. Ze was laureaat van de
concoursen Bach-Abel in Köthen, Società
Umanitaria in Milaan en in 2010 van Musica
Antiqua in Brugge. In 2005 richtte ze haar
eigen ensemble La Sainte Folie Fantastique
op, daarnaast speelt ze bij de belangrijkste
Franse oude-muziekensembles. Voor Alpha
nam ze in 2012 de Bachsonates op.

Hubert Damen (BE) is een Vlaamse theateren televisieacteur. Hij speelde mee in tal
van theaterproducties van de KNS (huidige
Toneelhuis) en de KVS en raakte bij het grote
publiek vooral bekend door zijn hoofdrol
in de politieserie Witse.
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Frank Deleu (BE) is stadsbeiaardier van
Brugge, Damme en Menen. Hij concerteert
regelmatig in binnen- en buitenland.
In 2010 begeleidde hij de restauratie van
de Brugse beiaard en die van Wingene
en Ieper. In 2012 werd hij aangesteld als
coördinator voor de beiaardconcerten
van het Federaal Parlement te Brussel.
Marieke De Maré (BE) noemt zichzelf schrijverperformer. Ze startte haar carrière met de
kindervoorstelling De liefde van meneer
Bert van Kopergietery Gent in een regie van
Eva Bal. Daarna maakte zij samen met Maud
Vanhauwaert haar eerste eigen voorstelling.
Twee keer al werd ze genomineerd voor
de Prix Europa met haar radioverhalen.
In opdracht van het Festival van Vlaanderen
Mechelen maakte Marieke onlangs haar
eerste zelfgeschreven monoloog: Let’s all
be quiet for a while.
Ewald Demeyere (BE) studeerde in Antwerpen,
waar hij nu klavecimbel, contrapunt en
partimento doceert. Hij nam als solist en
kamermusicus cd’s op voor Challenge Classics
en Accent. In 2007 richtte hij het barokorkest
Bach Concentus op, dat eveneens opneemt
voor Accent. In 2009 werd Ewald Demeyere
doctor in de kunsten, in 2013 publiceerde hij
bij Universitaire Pers Leuven een boek over
zijn onderzoek.
Arnaud De Pasquale (FR) begon zijn muzikale
loopbaan in Poitiers, waar hij het klavecimbel
ontdekte. Hij werd begeleid door Olivier
Baumont, Blandine Rannou en Kenneth
Weiss. Hij is continuo-speler bij Pygmalion
en Collegium Vocale Gent en geeft geregeld
recitals in heel Frankrijk. Hij is lid van La Sainte
Folie Fantastique, waarmee hij in 2012 het
programma My precious manuscript opnam
met Engelse en Duitse sonates.

Pascal Dubreuil (FR) studeerde in Parijs en
was in 1997 laureaat van Musica Antiqua
Brugge. Hij werkt als solist en ensemblelid
onder meer met Musica Aeterna, Sagittarius,
Patrick Ayrton en François Fernandez.
Hij maakte opnames voor onder meer Ramée,
waar Bachs Engelse Suites verschenen
en leidt ook een barokfestival in Rennes.
Hij doet onderzoek naar muzikale retoriek
en doceert in Poitiers.
Liam Fennelly (US) begon zijn carrière als
knaap in een kinderkoor en studeerde
eveneens viool en altviool. Hij studeerde
taal en literatuur van het Midden-Oosten
en Centraal-Azië en ging voor muziek in
de leer bij Thomas Binkley, Wendy Gillespie,
Marianne Müller en Wieland Kuijken.
Hij speelt bij ensembles als het Ricercar
Consort en Hathor Consort en is ook
te horen in theater- en dansproducties
van HardtMachin, muziektheater LOD,
en les ballets C de la B.
Benjamin Glorieux (BE) beweegt zich
soepel tussen stijlen en repertoires met
samenwerkingen op zijn conto met groepen
van Ictus en ChampdAction tot B’Rock en
il Gardellino. Hij is geregeld te gast in het
Concertgebouw, onlangs nog met zijn nieuwe
ensemble Aton‘&Armide, waarmee hij ook
optrad tijdens het MAfestival aan de zijde van
jazzsaxofonist Robin Verheyen.
Maude Gratton (FR) studeerde in Poitiers en
Bordeaux en was onder meer prijswinnares
van de Musica Antiqua Brugge in 2005. Ze
is te horen in concerten en opnames van
ensembles als Stradivaria, La Simphonie du
Marais, Le Concert d’Astrée en Pygmalion.
Met haar zus Claire en met violiste Stéphanie
Paulet vormt ze het ensemble Il Convito.
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Damien Guillon (FR) ontwikkelde zich als
contratenor in Versailles, en in Basel bij
Andreas Scholl. Tegelijkertijd studeerde hij
orgel en klavecimbel. Guillons repertoire reikt
van Engelse renaissanceliederen tot barokke
opera’s en oratoria en sinds kort profileert hij
zich ook met zijn eigen ensemble Le Banquet
Céleste.
Marie-Elisabeth Hecker (DE) behaalde in het
Rostropovich Concours 2005 de eerste en
twee speciale prijzen. Ze studeerde bij Peter
Bruns en volgde masterclasses bij Anner
Bylsma, Frans Helmerson, Steven Isserlis en
anderen. Ze speelt internationaal als soliste,
terwijl ze in heel Europa kamermuziek speelde
met Gabriele Carcano, Alina Ibragimova,
Alexander Lonquich, Carolin Widmann, het
Modigliani Quartet, en met haar man Martin
Helmchen.
Thomas Hobbs (GB) studeerde aan het
Royal College of Music en zong sindsdien bij
ensembles als I Fagiolini, Dunedin Consort en
Classical Opera Company. De afgelopen tijd
trad hij op met vooraanstaande (oude-muziek-)
orkesten als Accademia Bizantina, Pygmalion,
Akademie für Alte Musik Berlin en het
Bournemouth Symphony Orchestra.
Johan Huys (BE) studeerde piano, orgel,
muziekgeschiedenis en kamermuziek in Gent.
Hij had een mooie concertcarrière, zowel solo
als in kamermuziekverband. Hij doceerde
klavecimbel aan het conservatorium van Gent,
waar hij tussen 1982 en 1996 ook directeur
was. Sinds 1977 is hij voorzitter van de
wedstrijd Musica Antiqua Brugge. Daarnaast is
hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het
Orpheusinstituut.

De bas Peter Kooij (NL) begon zijn carrière op
6-jarige leeftijd als solist in een jongenskoor.
Ruim tien jaar later studeerde hij zang aan het
Amsterdamse Sweelinck Conservatorium. Zijn
repertoire omvat muziek van Heinrich Schütz
tot Kurt Weill. Hij nam al meer dan 100 cd’s
op, waaronder de integrale Bach-cantates met
het Bach Collegium Japan onder leiding van
Masaaki Suzuki.
Barthold Kuijken (BE) kreeg zijn eerste
muzieklessen in Brugge. Hij zette zijn
fluitstudies verder aan de Koninklijke
Conservatoria van Brussel en Den Haag en
groeide daarnaast als autodidact uit tot
een referentie voor de uitvoeringspraktijk
van historische instrumenten. Als solist, in
kamermuziekensembles (bijvoorbeeld met
zijn broers Sigiswald en Wieland) en
orkestspeler en steeds vaker ook als dirigent
concerteerde, jureerde en doceerde hij over
de hele wereld. Hij verzorgde bovendien
verschillende uitgaven en werd als eerste
Belg doctor in de muziek.
Romina Lischka (AT) nam les bij Jorge
Daniel Valencia en volgde masterclasses
bij Wieland Kuijken en Jordi Savall voor
ze verder studeerde bij Paolo Pandolfo en
Philippe Pierlot. Inmiddels speelt ze bij tal
van ensembles in binnen- en buitenland zoals
het Ricercar Consort, Collegium Vocale Gent,
The Queen’s Consort met Sophie Gent en
de Vlaamse Opera. Ze keert in mei terug
naar Concertgebouw Brugge met haar eigen
Hathor Consort in de voorstelling Lachrimae,
samen met danseres Femke Ghyselinck.
Michail Lifits (UZ) werd geboren in Tashkent,
Oezbekistan, en maakte zijn debuut op 13 jaar
in Rachmaninov’s Tweede pianoconcerto.
Hij won in 2009 de Ferruccio Busoni
International Piano Competition in Bolzano
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Dick Wursten (NL) is historicus en theoloog
te Antwerpen en schrijft veel over onder
meer muziek, filosofie, kunst, protestantisme
en (godsdienst)onderwijs.

R EI

Vox Luminis (BE) werd in 2004 opgericht door
een groep zangers, grotendeels bestaande
uit oud-studenten van het Koninklijk
Conservatorium Den Haag. Sinds 2009 is
het ensemble vast gevestigd in Namen.
De laatste jaren, zeker sinds de prestigieuze
Gramophone Award voor hun opname van
Schütz’ Musikalische Exequien, is de groep
vaste gast op alle belangrijke (oude-muziek-)
podia van Europa en de Verenigde Staten.
Vox Luminis neemt op voor Ricercar en op dit
label verschenen al Scarlatti’s Stabat Mater,
de Sacrae Cantiones van Scheidt en de twee
delen van hun Brugse programma.
Christoph Wolff (DE) studeerde orgel en
historische toetsinstrumenten, musicologie
en kunstwetenschap in Berlijn, Erlangen en
Freiburg. Hij was docent muziekgeschiedenis
in Erlangen, Toronto, Princeton en aan de
Columbia University voordat hij in 1976
aantrad aan de Harvard University. Hij is
directeur van het Bach-Archiv Leipzig en
publiceerde over tal van onderwerpen uit
de muziekgeschiedenis van de 15e tot
de 20e eeuw.

EZELPOORT
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De 17e en 18e eeuw spelen een hoofdrol in
het muzikale repertoire van sopraan Dorothee
Mields (DE). Met haar feilloze techniek en
etherische klank is ze ook een ideale vertolker
van hedendaags repertoire. Ze is te horen op
tal van cd’s, onder meer met Collegium Vocale
Gent, Concerto Melante, Lautten Compagney
Berlin en Hille Perl.

Concertgebouw Brugge
Concertzaal, Kamermuziekzaal en Studio 2
’t Zand 34
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Lionel Meunier (FR) leerde eerst de trompet
en de blokfluit bespelen voor hij zich in Den
Haag definitief ging toeleggen op de stem.
Hij zong als ensemblelid en solist bij onder
meer Collegium Vocale Gent, de Nederlandse
Bachvereniging, Cappella Pratensis en het
Chœur de Chambre de Namur. Naast het
door hem opgerichte Vox Luminis houdt hij
zich bezig met coaching, gastdirecties en
solistenwerk in heel Europa.

1
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Alexander Lonquich (DE) begon zijn carrière
in 1977 op 16-jarige leeftijd, toen hij de eerste
prijs won op het Alessandro Casagrande
Pianoconcours. Hij oogstte veel lof met
opnames van Mozart- en Schubertsonates,
maar ook met zijn album Plainte calme
(2004) rond Ravel, Fauré en Messiaen. In
2011 bracht hij een opname met solowerk
van Schumann en Heinz Holliger uit bij ECM.
Kamermuziekpartners zijn onder meer violist
Christian Tetzlaff, altvioliste Veronika Hagen,
het Auryn Kwartet en sopraan Ruth Ziesak.

REVE (BE) is een nieuw vocaal kwartet
met vaak onconventionele programma’s
en vernieuwende presentaties. In hun
voorstellingen vervagen de grenzen tussen
concert en theater geregeld. Renaissanceen hedendaagse muziek vormen het
kernrepertoire van het ensemble, terwijl
occasionele improvisaties de verscheidenheid
aan thema’s en vocale stijlen van elk
programma aftoetsen.

BUITE

(2009) en is sinds 2014 Steinway Artist.
Hij speelde tal van recitals over de hele wereld
en soleerde bij onder meer het Residentie
Orkest Den Haag, het Philharmonisch
Orchester Heidelberg, Hilton Head Symphony
en de Moscow Soloists. Hij neemt op voor
Universal Classics.
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In de kijker

Jordi Savall

Harry Christophers

za 14.02.15 / 20.00 / Concertzaal
Jordi Savall / Pub en paleis. Britse
gambamuziek
Jordi Savall gunt het publiek tijdens een
solorecital een blik in zijn ziel. De onbetwiste
grootmeester van de viola da gamba brengt
in Brugge een gevarieerd Engels programma,
van hofcomponisten als Ferrabosco en
de Londenaar Hume tot veelal anonieme
schrijvers die met Ierse, Keltische en Engelse
volksmelodieën aan de slag gingen.

do 26.02.15 / 20.00 / Concertzaal
The Sixteen / Engelands onsterfelijke erfenis
Tallis, Byrd en tijdgenoten schreven hun
ongelooflijke muziek in tijden van felle
godsdiensttwisten, een erfenis die doorklinkt
in de muziek van vele 20e- en 21e-eeuwse
componisten. In dit overzichtsprogramma
klinken renaissance-klassiekers naast Engelse
helden Britten, Tippett en MacMillan.
Een zinderende concertervaring garandeerd.

Meer weten over Bach? De nieuwste
publicatie van Ignace Bossuyt, De dood in
cantates van J.S. Bach, van Actus tragicus
tot Trauer-Ode, is nu extra voordelig te
koop in het Concertgebouwcafé en de
betere boekhandel.
BESTEL UW TICKETS NU OP

Gezellig tafelen voor of na een
voorstelling met een verrassing
op vertoon van het concertticket.
www.concertgebouw.be/servies.
Coverbeeld: Eric Montes, from the series Romance, 2008 / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

Praat na de voorstelling gezellig na in
het Concertgebouwcafé of vertel ons wat
u ervan vond op Facebook of Twitter
(@concertgebouwbr).

