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Met vader
én zoon
Prégardien

Bach. Magniﬁcat

Anima Eterna Brugge

Vox Luminis

Jos van Immerseel maakt 40 jaar na
zijn legendarische Orfeo, een briljante
synthese van oud en nieuw, een selectie
uit de meest dramatische werken van
muziekpionier Claudio Monteverdi. Het
belooft een herontdekking te worden,
met Christoph en Julian Prégardien en
Marianne Beate Kielland in de hoofdrol.

Het Magniﬁcat biedt groots drama
op compacte schaal. Onze nieuwe
huisartiesten Vox Luminis maken de
kerstsfeer compleet met een Magniﬁcatzetting van Kuhnau en een cantate van
Pachelbel. Een indrukwekkende duik in de
muziek.

Laat weten wat u van het concert vond op
ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

info & tickets +32 70 22 12 12 — In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge

concertgebouw.be
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19.30 Opéra de Lille

V.U. Katrien Van Eeckhoutte, 't Zand 34, Brugge

Monteverdi’s grootste hits

MOZART.
COSÌ FAN
TUTTE
Le Concert d'Astrée

Synopsis

SYNOPSIS

Così fan tutte is de laatste uit een reeks
van drie opera’s van Mozart, met een
libretto geschreven door Lorenzo da
Ponte. De overige twee zijn Le nozze di
Figaro (1786) en Don Giovanni (1787).
Ook de thematiek van de drie opera’s
vertoont onderlinge verwantschap.
Mozart schreef het werk waarschijnlijk
op vraag van Jozef II, die na het succes
van de herneming van Le nozze in 1789
nog een werk van Mozart verlangde. De
première in het Weense Burgtheater in
1790, een jaar voor de dood van Mozart,
was een enorm succes. Het werk werd
echter slechts vijfmaal opgevoerd,
omdat de keizer plots overleed. Na de
rouwperiode werd de opera met succes
hernomen.
Mogelijks gaat het verhaal terug op
een waargebeurde gebeurtenis aan het
Weense hof. Er zijn echter ook literaire
antecedenten: Ovidius, Boccaccio,
Shakespeare. Toch is de inhoud van het
werk grotendeels ontsproten aan het
brein van da Ponte.
Het verhaal speelt zich af in Napels.
Twee officieren, Ferrando en Guglielmo,
pochen bij hun oude en wijze vriend
Don Alfonso dat ze niet alleen de
mooiste verloofdes hebben, maar ook
de trouwste, respectievelijk Dorabella
en Fiordiligi. De cynische Don Alfonso
gelooft niet in vrouwelijke trouw en wil
dat ook bewijzen. Hij roept hiervoor de
hulp in van de listige meid van de twee
zusjes, Despina. Een weddenschap
wordt gesloten. De twee officieren
worden zogezegd naar het front
geroepen. De meisjes besterven het
bijna. Wat later komen twee Albanezen
aan, zogenaamd vrienden van Don
Alfonso, maar het gaat eigenlijk om de

Uitvoerders
& programma
Van dwaasheid
naar wijsheid.
twee vermomde officieren. Zij proberen
de gunst van de twee dames te winnen.
Guglielmo probeert echter Dorabella
ter verleiden, Fernando doet dit met
Fiordiligi. Maar de meisjes geven geen
krimp. De mannen menen al dat ze de
weddenschap gewonnen hebben.
In het tweede bedrijf gaat die
standvastigheid echter wankelen.
Na wat flirten en een zelfmoordpoging
geven de meisjes toe. De notaris,
niemand minder dan de vermomde
Despina, wordt uitgenodigd om het
huwelijkscontract af te sluiten. Maar
tot ieders verbazing verschijnen plots
de twee officieren. De meisjes zijn in
paniek, maar de opera eindigt met een
happy end. Alles wordt vergeven en
vergeten. Ontrouw is niet zo belangrijk,
zo zijn ze alle vrouwen (‘tutte’ is
vrouwelijk meervoud).
Dat de opera uit een
mannenperspectief werd geschreven,
vond men op het einde van de 18e
eeuw niet zo belangrijk. Belangrijker is
dat op het einde van het werk de rede
zegeviert. Mozart stond duidelijk onder
invloed van de ideeën van de Verlichting
– net als in de Zauberflöte.

Le Concert d’Astrée: orkest
Emmanuelle Haïm: dirigent
David Bates: assistent-dirigent
Christophe Honoré: regie
Alban Ho Van: scenografie
Thibault Vancraenenbroeck: kostuums
Dominique Bruguière: licht
Sandrine Lanno, Erika Guillouzouic:
regie-assistent
Nicolas Faucheux: licht-assistent
The Celestial 12: Choir Cape Town
Ruzan Mantashyan: Fiordiligi
Virginie Verrez: Dorabella
Laura Tatulescu: Despina
Anicio Zorzi Guistiniani: Ferrando
Alessio Arduini: Guglielmo
Nicolas Rivenq: Don Alfonso
—

Ook de ondertitel is belangrijk: ‘La
scuola degli amanti’, ‘De school van
de minnaars’. De personages gaan
een proces door van dwaasheid naar
wijsheid. De opera is dus opgevat als
een soort Bildungsroman.
Bernard Huyvaert

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Così fan tutte, KV588 (1790)
Opera in twee bedrijven
Libretto van Lorenzo da Ponte

MUZIEKTHEATER

