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GRATIS

Take Out Obrecht
Renaissance meesterwerk met moderne twist
15.00 Brugse binnenstad
Klaar om de muzikale kant van Brugge
te ontdekken? Ga op schattenjacht
samen met tientallen Brugse muzikanten,
sopraan, beiaard en luit tot koperkwintet,
koor en harmonieorkest. Ontdek tijdens dit
gratis concertparcours Obrechts Missa de
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Sancto Donatiano, bewerkt door de jonge
Vlaamse componist Frederik Neyrinck.
Volg het spoor van zijn muziek naar
verschillende binnen- en buitenlocaties,
met een apotheose op de Burg.

Kom meer te weten op
concertgebouw.be/gold

Meester van de Sint-Lucialegende, Pietà-triptiek: Bewening (centraal paneel), ca.1475
© 2018. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza/Scala, Florence

Van harte welkom bij GOLD, een gloednieuw
festival van Concertgebouw Brugge. Het
programma verbindt het mooiste uit de
Brugse Gouden Eeuw: de fascinerende
geschiedenis, het onroerend erfgoed, de
kunstschatten en bovenal de muziek, die
eeuwenlang de toon zette van Scandinavië
tot het puntje van Italië, van Engeland
tot Polen. Dit stadsfestival stapt resoluut
buiten de muren van het Concertgebouw,
historisch Brugge in. Trouwens met de
enthousiaste hulp van partners, van
kerkbesturen over kunstkenners tot de
honderden (amateur)musici.

Deze eerste festivaleditie vertelt het
verhaal van de Brugse pelshandelaar en
bestuurder Donaas de Moor, opgehangen
aan Jacob Obrechts opmerkelijke Missa
de Sancto Donatiano. Die mis is meteen
ook het laatste van de vijf Topstukken van
het seizoen 17-18, waarbij verdieping en
participatie centraal staan. Een week lang
werken rond een niet te missen compositie,
het blijkt een gouden opportuniteit.
Vandaag begint een nieuwe traditie. Elke
twee jaar, telkens rond Hemelvaart, steekt
Brugge zich in een glanzend kleedje met
concerten, workshops, lezingen, bezoeken
en tal van verrassingen. Noteer in je
agenda dus nu al het tweede hoofdstuk in
het verhaal van de Brugse polyfonie: van
18 tot en met 24 mei 2020.
Maar eerst, terug naar het Brugge van 1487!
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VOORWOORD

Brugge kleurt goud

Op het programma
tijdens GOLD
In samenwerking met

01

Sint-Jakobskerk
Sint-Jakobsplein 1, Brugge

DO 10 MEI 2018 / 20.00 SINT-JAKOBSKERK

The Tallis Scholars / Obrecht.
Missa de Sancto Donatiano
zie p. 6
VOCAAL
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ZO 13 MEI 2018 / 15.00
START IN DE SINT-JAKOBSKERK

Donaaswandeling /
Pop-upconcerten op historische locaties
zie p. 16

02

Concertgebouw
't Zand 34, Brugge

ZA 12 MEI 2018 / 20.00
CONCERTZAAL

Huelgas Ensemble / Clement.
Missa Gaude lux Donatiane
zie p. 12
VOCAAL

MA 07 MEI 2018 / 10.00-16.30
KAMERMUZIEKZAAL

Jacob Obrecht. Topmusicus in het
15e-eeuwse Brugge /Luistercursus
LEZING & DEBAT

ZO 13 MEI 2018 / 11.00
KAMERMUZIEKZAAL

De lokroep van de muze /
Architectuurlezing
zie p. 22
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02
DO 10 MEI 2018 / 15.00
VR 11 MEI 2018 / 10.30 & 15.00
ZA 12 MEI 2018 / 10.30
START IN DE INKOMHAL

Obrechtwandeling / In het
voetspoor van de muziek
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03

Burg

ZA 12 MEI 2018 / 15.00 BRUGSE BINNENSTAD

Take Out Obrecht / Concertparcours met
Frederik Neyrinck
zie p. 2
VOCAAL

KAMERMUZIEK

04

Onze-Lieve-Vrouwekerk

VR 11 MEI 2018 / 20.00
ONZE-LIEVE-VROUWEKERK

NAALDE
NSTR.

Psallentes / Obrecht. Missa de Sancto Martino
zie p. 10
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ZO 13 MEI 2018 / 11.00
ONZE-LIEVE-VROUWEKERK

Concertmis / Currende
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Groeningemuseum
Dijver 12, Brugge

05

04

DI 08 — ZO 13 MEI 2018 / 09.30-17.00
GROENINGEMUSEUM

Handmade in Brugge / Kabinetexpo
Meester van de Heilige Lucialegende
BEELDENDE KUNST
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illustraties: David Carney
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Mariastraat, Brugge

DO 10 MEI 2018

The Tallis Scholars
Obrecht. Missa de Sancto Donatiano
19.15 Inleiding door Ignace Bossuyt
20.00 Sint-Jakobskerk
—

07—13 MEI 2018

The Tallis Scholars:
Peter Phillips: dirigent
Amy Haworth, Emma Walshe: sopraan
Caroline Trevor, Alex Chance: alt
Steve Harrold, Simon Wall, Josh Cooter,
Tom Robson: tenor
Rob Macdonald, Greg Skidmore: bas

Uw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.
Dit concert wordt opgenomen door Klara
en uitgezonden op maandag 16 juli 2018
om 20 uur tijdens ‘Klara Live’. Bedankt voor
het vermijden van storende geluiden, ook
tussen de delen.

—
Jacob Obrecht (1457/8-1505)
Missa de Sancto Donatiano (1487)
• Kyrie
• Gloria
• Credo
• Sanctus & Benedictus
• Agnus Dei

copresentatie: MAfestival
Dit concert wordt opgenomen. De
concertfilm is te zien op concertgebouw.be
en is een coproductie van

pauze
John Browne (actief ca.1490-1505)
Stabat iuxta

in samenwerking met

Robert Fayrfax (1464-1521)
Maria plena virtute
Nicolas Gombert (ca.1495-ca.1560)
Magnificat quarti toni

VOCAAL
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Net als elk mens, heeft elk kunstwerk
zijn eigen verhaal. Vaak is het echter
onmogelijk alle elementen, zoals ontstaan,
datering, eventuele opdrachtgever en
intentie van de kunstenaar te achterhalen.
Er zijn uitzonderingen, soms met een
fascinerende context. Een van die werken
is de Missa de Sancto Donatiano van
de Vlaamse componist Jacob Obrecht,
afkomstig uit Gent, waar hij in 1457
of 1458 werd geboren als zoon van de
stadstrompetter. Zijn levensloop kan men
op zijn minst avontuurlijk noemen: hij was
als zanger, zangmeester en componist
verbonden aan talrijke wereldlijke en
religieuze instellingen, meestal gedurende
korte perioden, die niet altijd fortuinlijk
werden beëindigd, naar verluidt wegens zijn
moeilijk karakter. Hij was achtereenvolgens
actief in Bergen op Zoom, Kamerijk,
Brugge (Sint-Donaas, onderbroken door
een lang verblijf in Ferrara), Antwerpen,
opnieuw Bergen op Zoom en Brugge
(Sint-Donaas), Antwerpen, Innsbruck,
en tot slot weer Ferrara. Daar overleed
hij zoals zijn broodheer Ercole I d’Este in
1505 aan de pest.
Obrecht was een begenadigde polyfonist,
die in de voetsporen trad van Johannes
Ockeghem, de kapelmeester aan het
Franse hof. In het complexe contrapunt
voelde hij zich als een vis in het water:
gewapend met een verbazingwekkende

‘Eigenlijk staat de
muziek van Obrecht
veel dichter bij mijn
muzikale taal dan het
werk van 19e-eeuwse
componisten. De
beperkingen eigen
aan de polyfonie zijn
het kader waarbinnen
ik bewoog bij mijn
interpretatie, Take
Out Obrecht.’
— Frederik Neyrinck, componist

technische vaardigheid combineert
hij meerdere zelfstandige melodische
lijnen die als samenklank een perfecte
harmonische eenheid vormen. De Missa de
Sancto Donatiano is hiervan een briljant
voorbeeld en door de historische context
meteen ook een bijzonder intrigerend
werk. De mis dateert van het jaar 1487,
toen Obrecht zangmeester was aan de
Sint-Donaaskerk. Het werk was echter
bestemd voor de Sint-Jakobskerk, waar
het elk jaar in de privékapel van de familie
van de rijke bonthandelaar en weldoener
Donaas de Moor werd uitgevoerd op 14
oktober, het feest van zijn patroonheilige.
De Moor overleed in september 1483 in
Middelburg, waarheen hij om politieke

• Mis gecomponeerd door Jacob
Obrecht, een van de grote
Vlaamse polyfonisten
• Geschreven ter nagedachtenis
van pelshandelaar Donaas De
Moor, in opdracht van zijn weduwe
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Het gouden tijdperk
van de polyfonie

‘Omdat Obrecht in zijn
mis erg verschillende
gregoriaanse
melodieën gebruikt,
is de uitdaging bij
het uitvoeren vooral
de eenheid. De hele
constructie moet in
alle verscheidenheid
als één geheel
overkomen.’

07—13 MEI 2018

redenen verbannen was. In zijn testament
had hij gestipuleerd dat een bepaalde
som moest voorzien worden voor een
jaarlijkse polyfone mis en voor aalmoezen
voor armen en gevangenen. Aangezien
zijn weduwe pas in 1486 de toestemming
kreeg om hem in het koor van de SintJakobskerk te laten begraven, kon zij niet
aan zijn wens voldoen. Na de goedkeuring
van het stichtingsdocument van de donatie
in februari 1487 verzocht zij Jacob Obrecht
om een polyfone mis te componeren.
De Missa de Sancto Donatiano behoort tot
het courante type van de cantus-firmusmis:
een ‘vast gezang’ – een ontleende melodie
uit het gregoriaanse of uit het profane
repertoire – werd in alle delen van de mis
geciteerd als structurele basis, vaak met
symbolische referenties. Obrecht beperkt
zich echter niet tot één melodie, maar
hij integreert in de mis vier verschillende
gregoriaanse gezangen en een Nederlands
lied, die bovendien samen met de mistekst
gezongen worden op de originele teksten.
De keuze van de cantus firmi is ingegeven
door de donatie van Donaas de Moor.
Naast O beata pater Donatiane, een gebed
tot de heilige om voorspraak, komen er
nog twee gezangen voor ter ere van SintDonaas (Confessor Domini Donatianus
en O sanctissime presul). Nog specifieker
zijn het Nederlandse lied Gefft den armen
gefangen en de antifoon (tussenzang)
O clavis David, die beide handelen over
gevangenschap: het lied spreekt over de
aalmoezen aan de ‘arme gevangenen’,
de antifoon over de ziel die snakt naar
bevrijding uit de gevangenschap van de
duisternis en de dood. In het tweede Kyrie
combineert Obrecht zelfs het Nederlands
lied met de antifoon O beate pater
Donatiane, en in het Et resurrexit in het
Credo O sanctissime presul met O clavis

— Hendrik Vanden Abeele,
dirigent Psallentes

David. Deze mis is dus niet alleen een
strikt persoonlijk document gelinkt aan
De Moor, maar bovendien een fenomenale
compositorische krachttoer van een
componist op het hoogste van zijn kunnen.
Maar er is nog meer: op verschillende
plaatsen citeert Obrecht fragmenten uit de
Missa Ecce ancilla Domini van Johannes
Ockeghem als hulde aan zijn bewonderde
meester. De keuze van deze mis ter ere
van Onze-Lieve-Vrouw refereert aan het
drieluik dat de privékapel van de familie De
Moor sierde, een piëta met een voorstelling
van Maria met de gestorven Christus op
haar schoot (en met op de zijluiken de
portretten van de schenkers, Donaas de
Moor en zijn vrouw Adriane de Vos), een
schilderij van de Brugse Meester van de
Legende van de heilige Lucia dat zich in
Madrid bevindt.
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John Browne is daarvan een typische
exponent, over wie weinig is bekend. Zijn
motet over de treurende Maria bij het
kruis, Stabat iuxta crucem Christi, een
tekst verwant aan het bekende Stabat
mater, is een uitstekend voorbeeld, met
als kenmerken: een grote bezetting
(zesstemmig, hier exclusief lage partijen),
een uitgebreide compositie waarbij de
bezetting constant wisselt (duet, trio,
kwartet en alle stemmen) en het metrum
geregeld varieert (drie- en vierledig), en
extreem lang uitgesponnen melismatische
(met meerdere noten op één lettergreep)
lijnen, met weinig of geen imitatie tussen de
partijen (de zogenaamde florid style).
Met de Tudorkoningen Hendrik VII en
VIII werd het contact met het vasteland
hernieuwd, met als resultaat een
systematischer gebruik van imitatie en
een meer op tekstdeclamatie gerichte
schrijfwijze, zoals in het Mariamotet
Maria plena virtute van Fayrfax. Insulaire
kenmerken blijven echter aanwezig,
zoals de grote bezetting en de constante
wisseling van stemmenaantal.

‘Het is zeldzaam dat
we een werk uit de
renaissance heel precies
kunnen linken aan een
opdrachtgever, een
plaats én een moment.
En als de auteur dan ook
nog van een van de beste
polyfonisten ooit is, dan
heb je een topstuk in
handen, oftewel: goud!’

De meest getoonzette tekst ter ere
van Maria is het Magnificat, dat weinig
componisten uit de renaissance links lieten
liggen. Het Magnificat quarti toni van
Nicolaas Gombert, zanger aan het hof van
keizer Karel, illustreert exemplarisch het
genre: traditioneel is de alternatimzetting
(afwisselend een vers gregoriaans en
een vers polyfonie) en de referenties aan
het gregoriaans in de polyfone verzen.
Eigen aan Gombert en zijn tijd is het
systematisch gebruik van de imitatie
waarbij alle stemmen dezelfde thematiek
van elkaar overnemen.

— Albert Edelman,
artistiek coördinator Concertgebouw

— Ignace Bossuyt
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Ockeghems Missa Ecce ancilla Domini is
een van de vele missen ter ere van Maria,
waarvoor meestal een cantus firmus uit
een Mariagezang werd gekozen. Polyfone
werken voor Marialiturgieën waren in
Obrechts tijd een specialiteit van de
Engelse componisten, vooral onder de vorm
van Latijnse motetten. Tijdgenoten van
Obrecht waren de Engelse componisten
John Browne en Robert Fayrfax. In de
tweede helft van de 15e eeuw was de
muziek van de Engelsen die het eiland niet
hadden verlaten weinig beïnvloed door de
ontwikkelingen op het vasteland, zodat
men voor dit typisch Engelse repertoire
spreekt van een ‘insulaire stijl’.

VR 11 MEI 2018

Psallentes
Obrecht. Missa de Sancto Martino

Bezoek het Hospitaalmuseum
met onder meer Memlings
Maartensdiptiek gratis met je
ticket voor Psallentes op vrijdag
11 mei tussen 18.30 en 19.45 uur.

20.00 Onze-Lieve-Vrouwekerk
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—
Psallentes: vocaal ensemble
Hendrik Vanden Abeele: artistieke leiding
Bart Jacobs: orgel
Michaela Riener, Sarah Van Mol, Veerle
Van Roosbroeck: superius
Rob Cuppens, Jonathan De Ceuster, Bart
Uvyn: contratenor
Elisabeth Colson, Steve Dugardin, Kerlijne
Van Nevel: tenor
Peter Maus, José Pizarro, Diederik Rooker,
Gunther Vandeven: bassus

Jacob Obrecht
Missa de Sancto Martino: Credo
Cipriano de Rore (1515/16-1565)
Intavolatura Ave maris stella
Marbrianus de Orto (ca.1460-1529)
Intavolatura Ave Maria (1501)
Invitatorium Adoremus Christum
Antiphona Ego signo crucis
Intonatio sopra Sanctus

—
Jacob Obrecht
Missa de Sancto Martino: Sanctus

Marco Antonio Cavazzoni (ca.1490-1560)
Recercare primo

Antonio de Cabezón (ca.1510-1566)
Pange lingua

Antiphona O beatum pontificem
Antiphona Martinus adhuc cathecuminus
Antiphona Dixerunt discipuli

Jacob Obrecht
Missa de Sancto Martino: Agnus Dei

Intonatio sopra Kyrie
Jacob Obrecht (1457/58-1505)
Missa de Sancto Martino: Kyrie

Uw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.

Jacob Obrecht
Missa de Sancto Martino: Gloria

Dit concert wordt opgenomen door Klara
en uitgezonden op maandag 03 september
2018 om 20 uur tijdens ‘Klara Live’. Bedankt
voor het vermijden van storende geluiden,
ook tussen de delen.

Josquin Desprez (ca.1450/55-1521)
Intavolatura Sancta Mater istud agas
Antiphona O virum ineffabilem
Antiphona Martinus episcopus
Antiphona Oculis ac manibus
Antiphona O beatum virum

In samenwerking met de kerkraad van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk

VOCAAL

Intonatio sopra Credo
— 010 —
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Obrechts Missa de
Sancto Martino
De in Gent geboren zanger en componist
Jacob Obrecht (1457/58-1505) verbleef een
aantal jaren in Brugge, waar hij mogelijk
in 1486 de Missa de Sancto Martino
schreef. Als ruggengraat van deze mis
gebruikte Obrecht niet minder dan negen
verschillende gregoriaanse onderdelen
van het officie voor de heilige Martinus van
Tours: een invitatorium en acht antifonen.
Die gregoriaanse melodieën verschijnen
ofwel als cantus firmus (een rode draad
van traag verlopende noten doorheen de
polyfonie) ofwel als parafrase (waarbij de
oorspronkelijke melodie wordt versierd en
aan de behoeftes van de polyfonie wordt
aangepast, met bovendien overname
van bepaalde karakteristieken van die
melodieën in andere stemmen dan de
tenor). Het levert een sterk samenhangend
en bij wijlen virtuoos geheel op, getuigend
van Obrechts uitzonderlijk creatief talent.

werkte. Op stilistische grond kan de
datering 1486 echter wel degelijk kloppen,
getuige de argumentatie hierover in het
standaardwerk van Rob Wegman (1994)
over Obrecht en zijn missen.
Dit programma is onderdeel van het project
To Memling waarin Psallentes kunstwerken
van Hans Memling (1430/40-1494) bezingt.
Hier kijken we naar de Diptiek van Maarten
van Nieuwenhove uit 1487 – slechts een jaar
na de vermoedelijke compositiedatum van
Obrechts mis. Maarten van Nieuwenhoven,
een vooraanstaande Bruggeling, liet
zich door Memling afbeelden als devoot
christen, biddend tot de Madonna. Op de
achtergrond is zijn patroonheilige te zien,
Martinus van Tours. De mis van Obrecht is
uiteraard aan deze heilige Martinus gewijd,
vandaar dat de orgeltussenkomsten in
dit programma vooral de Maria-devotie
weerspiegelen. Zo wordt recht gedaan
aan de twee centrale thema’s van
Memlings diptiek.

Reinhard Strohm schrijft in zijn boek (1985)
over het Brugse muziekleven in de late
middeleeuwen, dat de Missa de Sancto
Martino waarschijnlijk de mis is die door
zijn collega musicus Pierre Basin besteld
werd voor de Martinuskapel van de SintDonaaskerk. Basin moest boete doen voor
het erop na houden van een ‘bijzit’, en
stelde daartoe met een gift een jaarlijks te
zingen mis in ter ere van de heilige Martinus
(met feestdag 10 november). Basin zou ook
een bedevaart naar Rome ondernemen,
maar kwam niet verder dan Aardenburg.
De mis kan volgens Jennifer Bloxam (1987)
ook veel later zijn geschreven: bepaalde
antifonen die Obrecht in de mis gebruikt
zijn niet terug te vinden in overgebleven
bronnen uit de Brugse liturgie, maar
wel in Antwerpen, waar Obrecht later

— Hendrik Vanden Abeele
— 011 —
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‘Als ruggengraat van
deze mis gebruikte
Obrecht niet minder
dan negen verschillende
gregoriaanse
onderdelen.’

ZA 12 MEI 2018

Huelgas Ensemble
Clement. Missa Gaude lux Donatiane
Antoine Busnois (ca.1430-1492)
Bel Acueil: rondeau

20.00 Concertgebouw, Concertzaal
—

Jacob Clement (ca.1512-1556)
Missa Gaude lux Donatiane: Kyrie

07—13 MEI 2018

Paul Van Nevel: artistieke leiding
Huelgas Ensemble:
Axelle Bernage, Rosemary Galton, Helen
Cassano, Sabine Lutzenberger: cantus
Achim Schulz, Olivier Coiffet, Adriaan De
Koster, Tom Phillips, Matthew Vine: tenor
Frederik Sjollema: bariton
Tim Scott Whiteley, Guillaume Olry: bas

Arnoldus Brugensis (ca.1500-1554)
Mitten wir im Leben sind, koraalmotet
Jacob Clement
Missa Gaude lux Donatiane: Gloria
Adriaan Willaert (1490-1562)
Laus tibi sacra rubens, motet

—

Jacob Clement
Missa Gaude lux Donatiane: Credo
Jacob Clement
Adieu mon Esperance, chanson
Jacob Clement
Missa Gaude lux Donatiane: Sanctus
Gilles Joye (ca.1424-1483)
Ce qu’on fait a quatimini:, rondeau
Jacob Clement
Missa Gaude lux Donatiane:
Agnus Dei

Met Nederlandse boventiteling
Uw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.
In samenwerking met BOZAR (Brussel)

ORKESTRAAL
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Bourgondisch Brugge,
muziekmetropool

‘Dankzij de
bloeiperiode
onder de
Bourgondische
hertogen strekte
Brugges muzikale
invloed tot
ver buiten de
stadsmuren.’

• Muziek uit de Gouden Eeuw van
Brugge, toen Vlaanderen het
epicentrum van de muziek was

Goede (1419-1467) en Karel de Stoute
(1467-1477) brachten economische
voorspoed en culturele bloei naar de
stad, die als hertogelijke residentie in het
bestuurlijke, strategische én culturele
middelpunt van het rijk kwam te staan.
De hertogen waren immers enthousiaste
kunstliefhebbers die investeerden in
alle takken van het artistieke bedrijf –
van schilderkunst en architectuur over
boekverluchting tot muziek.

Dankzij haar gunstige ligging groeide
Brugge in de middeleeuwen uit tot
Europees handelscentrum, te vergelijken
met grootsteden als Londen en Keulen.
Maar haar ultieme toppunt beleefde ze
in het tijdperk van de Bourgondische
hertogen. Huelgas Ensemble laat het
exquise stemmenspel en de meanderende
lijnen van 15e-eeuwse polyfonie weer
door het stadslandschap kronkelen
in een selectie van wereldlijke en
religieuze muziek die de toenmalige
muziekpraktijk reflecteert.

Lang vóór de machtige Bourgondiërs
zich er vestigden, baadde Brugge al in
de muziek: middeleeuwse archiefstukken
getuigen van een rijke muziekpraktijk in
kloosters, begijnhoven, zorginstellingen
en broederschappen, met professionele
stadsmuzikanten, beiaardiers, koralen,
zangmeesters en organisten. Als
uitvalsbasis van de hertogen en het
toneel van huwelijken, staatsbezoeken en
internationale verdragen, werd Brugge
meer dan ooit een trefpunt voor musici uit
binnen- en buitenland.

Brugge werd deel van het Bourgondische
territorium in 1369, toen de Franse koning
Karel V huwde met Margaretha van Male,
dochter van de graaf van Vlaanderen.
Vooral de regeerperioden van Filips de
— 013 —
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• Op het programma staan werken
van Vlaamse polyfonisten met
internationale invloed

07—13 MEI 2018

Geen wonder dat tijdens de Bourgondische
era op hoog niveau werd gemusiceerd aan
de Brugse kerken. Zo kon de Sint-Gilliskerk
bogen op koormeester Jean Richafort
en de Sint-Jakobskerk op Benedictus
Appenzeller. Aan Sint-Salvator floreerde de
muziekpraktijk dan weer dankzij Jacobus
Buus, Andries Pevernage en Antoine
Busnois, die er midden de jaren 1480
koormeester werd.

twijfelachtige etablissementen bezocht
en er een concubine op nahield. Niettemin
schopte hij het tot zanger en kapelaan aan
de Bourgondische hofkapel, alvorens in 1471
terug te keren naar Sint-Donaas waar hij
ook begraven zou zijn. Het licht scabreuze
rondeau Ce qu’on fait dateert vermoedelijk
van vóór zijn Bourgondische periode en
is met zijn mix van lyriek en declamatie
een typevoorbeeld van de toentertijd
modieuze chansonstijl.

Met die laatste had Brugge een man van
faam binnengehaald, die vooral bekend
stond om zijn schitterende chansons.
Bijzonder aan het rondeau Bel Acueil – een
verwijzing naar het allegorische karakter
Hoffelijkheid uit Roman de la Rose – is de
stemzetting: waar in 15e-eeuwse chansons
doorgaans een dominante bovenstem door
tenor en bas wordt geschraagd, verschijnen
de drie partijen hier als evenwaardige
spelers binnen eenzelfde baritonregister.
Doorheen het gebalanceerde kleurenpalet
is het extra genieten van Busnois’
knappe contrapunt, waarin imitatieve
lijnen gebouwd uit kleinere motiefjes via
ostinato-passages (vaak terugkerende
fragmenten) naar het zenit klimmen.

Adriaan Willaert is de geschiedenis
ingegaan als kopstuk van de Venetiaanse
renaissance. Maar zijn roots lagen in WestVlaanderen, vermoedelijk in Roeselare
of Brugge. Willaerts vijfstemmige motet
Laus tibi sacra rubens werd wellicht
tijdens een bezoek aan Vlaanderen (1542)
gecomponeerd voor een plechtigheid
rond de reliek van het Heilig Bloed. De
Neolatijnse tekst is van Stephanus Comes,
secretaris van het Donaaskapittel, en
verhaalt de reis van het Heilig Bloed uit
Jeruzalem naar Brugge. Willaert voorzag
de woorden van intense, volle polyfonie
waarin de klankrijke tekst mooi tot
z’n recht komt.

Sint-Donaas is het oudste kapittel van
Brugge, met vermeldingen van een
polyfone muziekpraktijk vanaf 1127. Vanaf
de 15e eeuw waren tal van prominente
componisten actief aan deze kerk, onder
wie Gilles Binchois, Guillaume Dufay, Jacob
Obrecht, Gilles Joye en Adriaan Willaert.

In de kapittelakten van Sint-Donaas wordt
op 12 maart 1544 ene ‘Jacobo Clement
Pbro’ (presbyter) genoemd als koorzanger.
Twee weken later wordt hij ‘per modum
probae’ aangesteld als zangmeester.
Clement (alias Jacobus Clemens non Papa)
bleef uiteindelijk slechts iets langer dan
een jaar in dienst: misschien werd hij na het
proefjaar niet goed genoeg bevonden, al
valt niet uit te sluiten dat hij zelf opstapte.

Gilles Joyes levensverhaal is pittiger dan
men van een musicus met geestelijk ambt
zou verwachten. Archieven leren niet enkel
dat hij omstreeks 1450 jarenlang zanger
en kanunnik was aan Sint-Donaas, maar
ook dat hij geregeld in straatgevechten
verzeild geraakte, weigerde te zingen toen
het kapittel het Narrenfeest afschafte,
— 014 —

‘Vanaf de 15e
eeuw waren tal
van prominente
componisten
actief aan de
Sint-Donaaskerk,
onder wie
Gilles Binchois,
Guillaume Dufay,
Jacob Obrecht,
Gilles Joye en
Adriaan Willaert.’

Met het melancholische Adieu mon
Esperance blikken we ten slotte in de ziel
van Jacob Clement, over wie de vreemdste
verhalen circuleren, van betichtingen
van dronkenschap en wangedrag, tot
geruchten over een gewelddadige dood.
Het langzame tempo en zeer dissonante
karakter van dit chanson doen inderdaad
een getormenteerd en zwaarmoedig
karakter vermoeden, al blijft het gevaarlijk
om een psychologisch portret op één enkel
werk te baseren ...
Dankzij de bloeiperiode onder de
Bourgondische hertogen strekte Brugges
muzikale invloed tot ver buiten de
stadsmuren. De vermoedelijk in Brugge
geboren Arnold von Bruck (Arnoldus
Brugensis) werd opgeleid als koorknaap
aan het Bourgondische hof, schopte het
tot kapelmeester aan het Habsburgse hof
van Ferdinand I in Wenen, hield prebenden
in Kroatië en Slovenië en kreeg zowaar een
erepenning met zijn beeltenis toegewijd.
Von Bruck heeft zowel katholieke als
protestantse teksten op muziek gezet,
doorgaans in een sterk contrapuntische
cantus firmus-stijl. Het koraalmotet Mitten
wir im Leben sind, op tekst van Martin
Luther, is wellicht zijn bekendste werk.
Hoewel Von Bruck nooit in Brugge heeft
gewerkt, doet zijn topcarrière mijmeren
over de hoge kwaliteit van het muziekleven
in deze stad, die tot op vandaag
nazindert in haar ruime concertaanbod,
internationale muziekfestivals en
uitvoerders van wereldklasse.

De Missa Gaude lux Donatiane – een
tour de force op het vlak van lengte en
contrapuntische virtuositeit – was mogelijk
onderdeel van Clements toelatingsproef.
Met (vermoedelijk) een bestaand lied als
basis, creëerde hij lumineuze en dicht
geweven polyfonie die zich voortslingert
via geschakelde imitatieve frasen. Een
uitgekiende registerwerking zorgt voor
sublieme kleurverschillen: zo steekt het
heldere, frisse palet van de hoge inzetten
van het Gloria mooi af tegen het gedempte
spectrum van het Kyrie – ‘de langste en
mooiste missectie van de eerste helft van
de 16e eeuw’, aldus Paul Van Nevel. Ook het
Credo heeft een elegisch karakter, tot de
verdichting en het triplum een jubelzang
ontketenen. De kort opeenvolgende
imitaties, compacte stemkruisingen
en eindeloze notenstroom maken van

— Sofie Taes
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het Sanctus een adembenemende
luisterervaring. Het Agnus Dei tot slot is
een magnifieke climax, waarin niet een
explosie van klanken maar een bloedmooie
verstilling naar de katharsis leidt.
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Donaaswandeling
Pop-upconcerten op historische locaties
Marie Paule Wouters verzorgt een korte historische introductie
bij de Sint-Jakobskerk en Hof Bladelin.
15.00 Sint-Jakobskerk (start)
—

Sint-Jakobskerk

07—13 MEI 2018

Sint-Jakobsplein 1, Brugge
Sollazzo Ensemble:
Perrine Devillers: sopraan
Vivien Simon: tenor
Sophia Danilevskaia: vedel
Marie-Domitille Murez: harp
Anna Danilevskaia: vedel & leiding
—

Eerste generatie: Ferrandes en
Cordoval, vedelspelers aan het
Bourgondische hof

Tweede generatie: de blinde broers
Johannes en Carolus
Johannes Tinctoris (1435-1511)
De tous biens plaine, instrumentaal

Anoniem (Cyprus Codex)
Mon cuer s’en rit de fortune

Johannes Ockeghem (ca.1420-1497),
Johannes Tinctoris, Alexander Agricola
(1445/6-1506) & Marbrianus de
Orto (ca.1460-1529)
Dung aultre amer

Gilles Binchois (ca.1400-1460)
Triste plaisir
Anoniem (Bayeux Chansonnier)
Souvent je m’esbat

Gilles Mureau (ca.1450-1512)
Je ne fays plus, je ne dys ne escrips

Guillaume Dufay (ca.1400-1474)
Lamentatio Sanctae Matris ecclesiae
Constantinopolitanae

Anoniem (Leuven Chansonnier)
Tousdis vous voit
Henri Phlippet

Anoniem, naar Pierre Fontaine
(Chansonnier Margaretha van Oostenrijk)
Sans faire de vous departie, instrumentaal
Pierre Fontaine (ca.1380-1450)
Sans faire de vous departie
— 016 —

Hof Bladelin
Naaldenstraat 19, Brugge
Ratas del viejo Mundo:
Michaela Riener: sopraan
Indrė Jurgelevičiūtė: zang & Baltische citer
Elisabeth Seitz: psalterion
Floris De Rycker: luit & cister

Ryelandtzaal
Achiel Van Ackerplein 3, Brugge

Johannes de Wreede (ca.1430-1482)
Nunca fue pena mayor (arr. Francesco
Spinacino (actief 1507))
Adriaan Willaert (ca.1490-1562)
Petite Camusete (arr. Enríquez de
Valderrábano, ca.1500-1557))

—
Johannes Ghiselin (actief 1491-1507)
Fors seulement

Gilles Binchois (ca.1400-1460)
Esclave puist yl devenir

Johannes Tinctoris (ca.1430/35-1511)
Vostre regart si tresfort m’a feru

Gilles Binchois
Triste plaisir et douloureuse joye

Johannes Ghiselin
Dulces exuviae

Jacob Obrecht (1458-1505)
Ic draghe de mutse clutse
(arr. Floris De Rycker)

Jacob Obrecht (1457/8-1505)
Marion la doulce
Loyset Compère (ca.1445-1518)
Dictes moy toutes vos pensees, rondeau

Pierre Sandrin
Puisque vivre en servitude/Sutemos
(arr. Indrė Jurgelevičiūtė)

Jacob Obrecht
Fors seulement, rondeau

Guglielmo Ebreo da Pesaro
Amoroso
Johannes Ockeghem (ca.1410-1497)
L’autre d’antan
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Utopia:
Griet De Geyter: sopraan
Bart Uvyn: altus
Didier François: viola d’amore
Jan van Outryve: luit

—

Sollazzo Ensemble
De blinde vedelspelers van Brugge
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Jehan Ferrandes en Jehan de Cordoval,
beiden vedelspelers, beiden blind, kennen
we nog vanwege hun invloed op Dufay en
Binchois. Hun ontmoeting in 1434 legde
Martin le Franc vast in zijn Champion des
Dames: ‘Ik zag Binchois, het schaamrood
op de kaken, / stil bij het horen van
hun vedeltonen / en Dufay met een
melancholieke frons / door hun melodieën,
o zulke schone.’

Ratas del viejo Mundo
Brugse top gaat internationaal
Het gloednieuwe ensemble Ratas del viejo
Mundo zet de schijnwerper op enkele
Brugse topartiesten die, al dan niet bewust,
internationaal carrière maakten. Zo duikt
muziek van de 15e-eeuwse Johannes de
Wreede, secretaris van de Onze-LieveVrouwekerk, enkele decennia later op in
een Italiaanse luittabulatuur. Johannes zelf
vertrok naar Spanje waar hij tot Juan de
Urrede vervelde. Ook Willaert kreeg in het
zuiden een tweede leven: Petite Camusete
werd er bewerkt door de Spanjaard
Valderrábano voor twee vihuela’s, een
neef van de gitaar. En ook Jacob Obrecht
belandde in Spanje, of beter gezegd: enkele
van zijn liederen, met vaak alleen het
allereerste begin van de Nederlandse tekst.

Cordoval en Ferrandes kwamen vanuit
het Iberisch schiereiland naar het
Bourgondische hof en verbleven vanaf
ca.1433 in Brugge. De volgende dertig
jaar speelden ze in de muzikale avantgarde: ze begeleidden samen zangers en
brachten muziek van de grote componisten
van hun tijd, onder wie de al genoemde
Dufay en Binchois.
Ferrandes had twee zoons, Johannes en
Carolus, blind als hun vader en minstens
zo getalenteerd. Tijdgenoten roemden ze
als de grootste vedelspelers van hun tijd,
onder wie de theoreticus Tinctoris, die hen
persoonlijk had ontmoet en waarschijnlijk
voor hen een aantal tweestemmige werken
schreef. Alexander Agricola droeg een van
zijn meest opwindende werken aan hen op,
Cecus non judicat de coloribus (De blinde
kan over kleuren niet oordelen).
De drie Ferrandes en Cordoval vallen op
omdat ze, in tegenstelling tot de meeste
nu gekende middeleeuwse muzikanten,
speciaal als uitvoerder bekend waren,
niet als componist of theoreticus.
Ze waren solisten vóór de uitvinding
van het solistendom, en hun leven en
succes bieden ons een unieke blik op de
Bourgondische muziekscene.

Utopia
Fors seulement: een lied, een hommage
In de 15e en 16e eeuw ontstonden niet
alleen muzikale families in de zin van
personen, ook de muziekstukken zelf
konden ‘kinderen’ krijgen. Een van zulke
stukken die zich als een olievlek over
Europa verbreidden was Fors seulement,
een ‘rondeau’ van de hand van Johannes
Ockeghem van rond 1460. Het stuk
leverde materiaal voor ontelbare missen
en motetten, en zelfs van buiten de
kerk zijn minstens dertig voorbeelden
compleet overgeleverd. Utopia koos
er twee waaronder uiteraard die van
Jacob Obrecht, die de deur opent naar
enkele parels uit het chansonrepertoire
van de 15e eeuw.
— 018 —

Muziek op de
locaties van weleer
Sint-Jakobskerk
Halfweg de 13e eeuw werd een bescheiden
Sint-Jakobskapel gepromoveerd tot
parochiekerk, waarna het gebedshuis in de
15e eeuw groeide tot zijn huidige formaat.
Cultureel was de kerk een belangrijke
speler, en zelfs een muzikale concurrent
voor de Sint-Donaaskerk: het Prinsenhof
was vlakbij en op het grondgebied
bevonden zich ook de belangrijkste
buitenlandse naties (Genuezen,
Florentijnen, Oosterlingen) en de rijkste
beroepsgemeenschappen (heelmeesters,
herbergiers, bontwerkers, beenhouwers …).
Zelfs de Bourgondische hertogen, voor wie
Sint-Donaas de eigenlijke parochiekerk
was, kwamen in Sint-Jakobs. Gevolg
was dat ook de inkomsten van de
kerk floreerden.

Onze-Lieve-Vrouwekerk
De Onze-Lieve-Vrouwekerk beheerst
met haar 115,5 m hoge toren de Brugse
skyline en is daarmee het tweede hoogste
bakstenen gebouw ter wereld. In 1225
start de bouw van de huidige kerk met
een middenbeuk in Doornikse steen in
typische Scheldegotiek. Elementen van
Franse en Brabantse gotiek verraden
echter haar lange bouwgeschiedenis. Pas
in de 15e eeuw bekroont een spits haar
toren; nog later overwelft men het koor
en de middenbeuk.

Cruciaal voor de kerk was de fundatie van
pelshandelaar Donaas de Moor en zijn
vrouw Adriane de Vos. Zij financierden niet
alleen een deel van de verbouwing van de
kerk en verschillende kunstwerken, maar
ook aalmoezen voor de schuldenaars in
de gevangenis, enkele godshuisjes, en
twee polyfone missen van Jacob Obrecht,
gecomponeerd toen hij in dienst was bij
Sint-Donaas. De voormalige kapel van
het echtpaar bevindt zich nu net links
van het hoofdaltaar, met een raampje
naar de straat.

Het gebouw herbergt in feite twee kerken:
het middenschip was kapittelkerk,
de zuiderbeuk parochiekerk (waar nu
Michelangelo’s Madonna staat). Karel
de Stoute beschouwde het als een
tweede hofkapel en hield er in 1468 de
bijeenkomsten van het Gulden Vlies.
Zijn dochter Maria van Bourgondië
fundeerde de luisterrijke viering van
twaalf grote feestdagen van het kerkelijke
jaar. Zij werden er samen begraven met
het hart van Filips de Schone in twee
schitterende praalgraven.

De kerk heeft haar laatgotische
architectuur grotendeels bewaard.
Opvallend zijn de barokke preekstoel
(1685-1689), de sacramentstoren (15801593) en de verschillende monumentale
grafmonumenten en grafplaten. De kerk
is ook in het bezit van enkele waardevolle
schilderijen: De legende van de heilige
Lucia (anoniem), Het leven van de
heiligen Cosmas en Damianus (Lanceloot

Uit de vele fundatieakten blijkt een groot
muziekbedrijf: op zo’n honderd feestdagen
luidden de klokken, gingen processies uit
en klonk er koormuziek, vaak gefundeerd
door broederschappen als het Gilde van
den Drogen Boom, met onder de leden
Filips de Goede en Karel de Stoute met
— 019 —
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Blondeel), Onze-Lieve-Vrouw der Zeven
Smarten (Pieter Pourbus), De kroning
van Onze-Lieve-Vrouw (Albert Cornelis),
De verheerlijking van Onze-Lieve-Vrouw
(anonieme Meester van het H. Bloed), De
familie Zegher van Male (Pieter Pourbus),
De presentatie van Onze-Lieve-Vrouw
(Jakob van Oost de Oude).

Wandeling
Brugge muziekstad

07—13 MEI 2018

Leer Brugge op een muzikale
manier kennen dankzij de gratis
app Xplore Bruges. Speciaal voor
het festival GOLD is de wandeling
Brugge muziekstad toegevoegd.
www.xplorebruges.be

hun echtgenotes, Lodewijk van Gruuthuse,
Maximiliaan en Filips de Schone, naast vele
Brugse clerici en welgestelde kooplieden.
Ook kunstenaars waren lid: schilders Petrus
Christus en Gerard David, zangers Jan
Cordier en Petrus de Raedt, de OnzeLieve-Vrouwe-organist Jacob Honie
en orgelbouwer Joos de Bus. Voor hun
drukke muzikale agenda (missen, maar
ook bijvoorbeeld mysteriespelen) leenden
ze zangers bij de Donaas- en Onze-LieveVrouwekerk, hoewel ‘kapen’ een beter
woord is gezien de royale salarissen die
werden geboden.

Hof Bladelin
Terwijl er achter de imposante muur van
Hof Bladelin nu nog enkele zusters leven,
was dit huis lange tijd een echte culturele
hotspot. Het werd rond 1450 gebouwd voor
Pieter Bladelin, bestuurder, geldschieter en
diplomaat voor de Bourgondische hertogen
en een groot kunstmecenas. In 1466 ging
het feest verder toen de Italianen er zich
vestigden: eerst de Medici-familie (hun
portretbustes zijn nog op de binnenplaats
te zien) en later Tommaso Portinari. Het
herenhuis werd stap voor stap uitgebreid,
met de 19e-eeuwse kapel op de voormalige
Naaldenmarkt links als sluitstuk. De familie
Bladelin was verwant aan Donaas de Moor.
Hof Bladelin wordt momenteel beheerd
door de vzw Curando.
— Nele Gabriëls, Albert Edelman,
Musea Brugge en de kerkbesturen

Ontdek het verhaal
achter Obrechts Missa
de Sancto Donatiano
Wist je dat Obrechts werk al een jaar na de creatie in Rome
gekopieerd werd? En dat Obrecht zelfs een Nederlands lied
in zijn compositie verwerkte? Lees het volledige verhaal
over dit indrukwekkende werk, met tal van beeld- en
luisterfragmenten, en heel wat achtergrondinformatie op
www.topstukweken.be.
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Handmade in Brugge
Kabinetexpo Meester van de Heilige Lucialegende
09.30-17.00 Groeningemuseum,

Noodnaam
Tussen 1475 en 1505 werkte in Brugge een
zeer getalenteerde meester, waarvan
we alleen werken kennen maar niet zijn
naam. De kunstenaar wordt de Meester
van de Legende van de heilige Lucia
genoemd, naar een van zijn bekendste
schilderijen dat het leven van de heilige
Lucia voorstelt (Sint-Jakobskerk). Pogingen
tot identificatie van deze meester met Jan
de Hervy en François Van den Pitte hebben
geen sluitend bewijs opgeleverd, dus blijft
deze meester anoniem.

Baskenland (Noord-Spanje). Mogelijk zijn de
opdrachtgevers op de luiken die uitgedost
zijn in luxueuze kleding de edellieden Nicolás
Ibáñez de Arteita en zijn echtgenote. Zij
bestelden dit altaarstuk waarschijnlijk via
een tussenpersoon bij de Brugse kunstenaar.
Zo beroemd was de Brugse kunst op dat
moment buiten Brugge.
Donaas de Moor
Dit triptiek vertoont qua compositie
overeenkomsten met het drieluik van
Donaas de Moor. Deze pelshandelaar liet
het maken voor de Sint-Jakobskerk in
Brugge. Na zijn dood liet zijn echtgenote
een mis componeren door niemand
minder dan de bekende componist Jacob
Obrecht: Missa de Sancto Donatiano. Deze
muziek werd jaarlijks bij de Moors graf
gezongen, waar wellicht ook dit drieluik
stond opgesteld.

Internationale interesse
Het felle kleurgebruik en de verlengde,
soms wat stijve figuren, zijn erg in trek bij de
internationale kooplieden die in Brugge wonen
en werken of er kort verblijven. De Meester
van de Legende van de heilige Lucia krijgt
vooral veel opdrachten van de Spanjaarden.
Het Retabel van de heilige Nicolaas (zie
afbeelding) in het Groeningemuseum
volgt zelfs de Spaanse traditie. Op het
middenpaneel zit de heilige op een troon.
Hij wordt omringd door kleine verhalende
voorstellingen uit zijn leven. Ondanks de
Spaanse uitstraling bleef dit werk wellicht
in Brugge, waar het in de 16e eeuw nog
gekopieerd werd.

— Anne van Oosterwijk, Musea Brugge

Export
Een monumentaal altaarstuk met de
bewening van Christus werd gemaakt voor
het Dominicanerklooster van Lekeitio in

In samenwerking met Musea Brugge

BEELDENDE KUNST
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Een anonieme meester uit
de Gouden Eeuw van Brugge

ZO 13 MEI 2018

De lokroep van de muze
Architectuurlezing
11.00 Concertgebouw, Kamermuziekzaal
—
Hubert De Witte & Hera Van Sande: lezing
—
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De lokroep van de muze is een dubbellezing
binnen GOLD. Brugge had een grote culturele
uitstraling, mede dankzij de polyfone muziek
die voornamelijk in kerken werd uitgevoerd.
Het muzikale centrum was de SintDonaaskerk op de Burg, waar sedert
de 14e eeuw polyfonie te horen was.
De Brugse kerken leverden door het
aantrekken en opleiden van getalenteerde
zangmeesters een belangrijke bijdrage
tot het hoogstaande muzikale peil van de
Bourgondische Nederlanden. De zangers
van Sint-Donaas waren erg in trek. Gilden
en broederschappen huurden hen in om
hun feestdagen op te luisteren.
De Sint-Donaaskerk behoort tot de oudste
kern van de stad en werd oorspronkelijk
in 944 opgericht als burchtkerk binnen
een 9e-eeuwse versterking tegen de
Noormannen. Door de eeuwen heen werd
de achthoekige kapel uitgebouwd tot een
romaanse kruiskerk, vervolgens tot een
kerkschip in gotische stijl, dat helaas in 1799
gesloopt werd na openbare verkoping, na
een tweede Franse inval.
De ontstaansgeschiedenis van de SintDonaaskerk diende als inspiratie voor
het paviljoen van Toyo Ito, dat in 2002
als symbool gebouwd werd voor Brugge,
culturele hoofdstad van Europa.

Hubert De Witte (zakelijk directeur
Musea Brugge) duikt in de geschiedenis
van de kerk, waarna Hera Van Sande
(medewerkster Toyo Ito paviljoen
Burg, Brugge 2002) het belang van
deze plek duidt als muze voor het
paviljoen van Toyo Ito.
De titel van de lezing is ontleend aan de
titel van een hoofdstuk uit het boek De
papen van Brugge: De seculiere clerus in
een middeleeuwse wereldstad, geschreven
door Hendrik Callewier.

In samenwerking met Archipel

LEZING / DEBAT
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Biografieën

Psallentes (BE), of ‘de zingenden’, werd
in 2000 opgericht. Waar oorspronkelijk
alleen mannenstemmen klonken, is sinds
2007 ook een vrouwenversie van Psallentes
actief. Het ensemble gaat op zoek naar
gregoriaans uit verschillende historische
periodes met bijzondere aandacht voor
de late middeleeuwen en de renaissance.
Allerlei projecten, concerten, workshops
en opnames werden gerealiseerd, vaak
in samenwerking met gerenommeerde
ensembles, instrumentisten en organisten
uit België en het buitenland. Inmiddels
neemt ook polyfonie een grotere plaats
in binnen de werkzaamheden van

Psallentes. Hendrik Vanden Abeele (BE)
is pianist, zanger en onderzoeker. Hij
geeft geregeld lezingen en was docent en
gastdocent aan verschillende Vlaamse
en Nederlandse conservatoria (Leuven,
Rotterdam, Den Haag). Van 2000 tot 2005
was hij ook vaste bariton bij het Vlaams
Radio Koor. Hij werkt nu als postdoconderzoeker en staflid aan de Alamire
Foundation (KU Leuven). Hendrik Vanden
Abeele is doctor in de kunsten aan de
Universiteit Leiden. Hij promoveerde op
(de zoektocht naar een hedendaagse
relatie met) uitvoeringspraktijk van het
laatmiddeleeuws gregoriaans.

Componist en pianist Frederik Neyrinck (BE)
woont en werkt in Wenen. Hij studeerde
piano en compositie in Brussel, Stuttgart
en Graz. Onder andere Asko|Schönberg,
Belgian National Orchestra, Brussels
Philharmonic, Klangforum Wien, Nadar
Ensemble, Bozzini Quartet, Neue
Vocalsolisten, Gulbenkian Orchestra
Lissabon en Oxalys voerden zijn werk
uit op podia wereldwijd. Neyrincks werk
verscheen op opnames van I Solisti del
Vento, SPECTRA, Odysseia Ensemble
en Revue Blanche. Hij is componist in
residentie en een van de stichtende
leden van het Odysseia Ensemble, een
Belgisch kamermuziekensemble. In 2016
schreef Neyrinck zijn eerste kameropera
L’Inconnue de la Seine. Als pianist is hij lid
van het Ensemble Platypus, een ensemble
voor hedendaagse muziek in Wenen.
Hij is in 2017-18 seizoenscomponist van
Concertgebouw Brugge.
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The Tallis Scholars (UK) groeiden sinds
1973 door talloze opnames en concerten
uit tot toonaangevende uitvoerders van
renaissancepolyfonie en brachten zo dit
repertoire onder de aandacht van het grote
publiek, met zo’n zeventig concerten per
jaar. Componisten als Whitacre, Tavener,
Pärt, Muhly en Jackson componeerden
opdrachtwerken, die een plek kregen
in een repertoire dat inmiddels veel
verder reikt dan de renaissance. De vaak
onderscheiden opnames verschijnen
bij Gimell Records. Peter Phillips (UK)
studeerde renaissancemuziek in Oxford
en begon daar uit interesse voor minder
gekend repertoire een eigen ensemble.
Daarnaast treedt Peter Phillips geregeld
op als gastdirigent, de afgelopen jaren
onder meer bij Collegium Vocale Gent,
het Nederlands Kamerkoor, het Choeur
de Chambre de Namur, Musica Reservata
Barcelona en het Tudor Choir Seattle.
In eigen land werkt hij veel met de BBC
Singers. Hij is verder actief als auteur over
muziek en geeft wereldwijd masterclasses.
Phillips is verbonden aan Merton College,
Oxford, waar hij in 2008 een nieuwe choral
foundation startte.

BIOGR AFIEËN

Het Huelgas Ensemble (BE) geldt als
referentie voor de uitvoering van polyfonie
uit de middeleeuwen en de renaissance.
Het ensemble breekt een lans voor de
grondige studie van de ontstaans- en
gebruikscontext van de muziek, de bronnen
en de historische uitvoeringspraktijk.
Bovendien is de heldere, spontane
en dynamische sonoriteit van het
gezelschap uitermate herkenbaar in het
muzieklandschap van vandaag. Opvallend
tussen de vele opnames van het Huelgas
Ensemble is de reeks ‘Het oor van…’
waarmee Paul Van Nevel (BE) de klank
van de geschiedenis terug in herinnering
roept. Hij blijft onvermoeibaar op zoek naar
onbekende werken, waaronder de vergeten
schatten van de Vlaamse polyfonie.
Naast zijn activiteiten met het Huelgas
Ensemble publiceerde Paul Van Nevel een
monografie over Johannes Ciconia, een
werk over Nicolas Gombert en het boek
Dertig jaar verslaafd aan Lissabon. Bij
Bärenreiter gaf Van Nevel transcripties van
renaissancemuziek uit. Hij was gastdocent
aan de Musikhochschule van Hannover en
dirigeert nu en dan ook andere ensembles,
zoals het Nederlands Kamerkoor.

Sollazzo Ensemble begon in 2014 in Bazel
en maakte sindsdien een opmerkelijke
carrière, mede dankzij het programma
eeemerging voor jonge talenten in oude
muziek. Inmiddels werkt het ensemble
naast een drukke concertagenda met
instellingen als de Fondazione Franceschini
(Florence) en Fondazione Cini (Venetië)
rond onderzoek. In 2015 won Sollazzo de
York Early Music International Young Artists
Prize, terwijl de twee onlangs verschenen
cd’s allebei werden bedolven onder prijzen,
onder meer de Diapason d’Or. Zo schreef
De Standaard over Sollazzo: ‘Zelden hoor je
zoveel diepgang op het podium.’

Utopia (BE) ontleent zijn naam aan het
boek van Thomas More uit 1516, waarin hij
het politieke klimaat in en het economische
beleid van Engeland bekritiseerde. In
zijn meesterwerk ging hij op zoek naar
oplossingen voor maatschappelijke
problemen, zaken die actueler blijken
dan ooit. Bijna 500 jaar later besloot
een groep gedreven zangers met een
zwak voor oude muziek een ensemble
te vormen met dezelfde naam. Ze zijn in
residentie in de Antwerpse Sint-Pauluskerk
en maakten inmiddels twee opnames
voor het label Etcetera, een gewijd aan
Cristóbal de Morales en een aan muziek
rond Martin Luther.

Ratas del viejo Mundo (BE), de ratten
van de oude wereld, reizen duizenden
kilometers vanuit alle hoeken van Europa
om zich te verzamelen rond instrumentale
muziek, chansons en profane polyfonie
van voor 1600. Het ensemble werd in
2017 opgericht door Floris De Rycker en
neemt alle mogelijke vrijheden binnen
een bijzonder sensuele taal. Naast de
neergeschreven vocale en instrumentale
muziek van voor 1600 put het ensemble
eveneens uit de rijke bronnen van de
traditionele, volkse, etnische, anonieme
of oraal overgeleverde muziek. Vorige
maand werd de eerste cd van het ensemble
voorgesteld, Rions noir.
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Hera Van Sande (BE) was een
medewerkster van Toyo Ito voor de bouw
van diens paviljoen op de Brugse Burg
in 2002. Als artistiek leider van Archipel
vzw ontwikkelt ze een programma van
lezingen, workshops en reizen rond
architectuur. Ze volgde een deel van haar
opleiding aan het Shibaura Institute in
Tokyo en blijft sindsdien in nauw contact
met Japan. Hubert De Witte (BE) is
zakelijk directeur van Musea Brugge. Hij
begon zijn carrière in Brugge in 1977 met
de oprichting van een archeologische
dienst, onder meer verantwoordelijk voor
de ontdekking van de grafkelder en het
skelet van Maria van Bourgondië. Binnen
de Musea is hij verantwoordelijk voor de
historische collecties.

Musicoloog Marie Paule Wouters (BE) was
jarenlang verbonden aan de mediatheek
van Muziekcentrum Vlaanderen en
maakte vele programmareeksen voor
Radio 3, later Klara. Ze werkte aan het
Lexicon Vlaamse componisten geboren
na 1800 en het Lexicon van de muziek
in West-Vlaanderen en verschillende
muzikale gidsen. Daarnaast geeft ze
historische rondleidingen.
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2018-2019
16e
EEUW

22 MEI — 25 MEI 2019

ROLAND
DE LASSUS
Psalmi Davidis Poenitentiales

02 MEI — 05 MEI 2019

MARC-ANTOINE
CHARPENTIER

17e
EEUW

Te Deum

18e
EEUW

WOLFGANG
AMADEUS
MOZART
Requiem

30 JAN — 03 FEB 2019

ANTONÍN
DVOŘÁK

23 OKT — 26 OKT 2018

19e
EEUW

Symfonie nr. 9

‘De topstukweken bieden verdieping
voor kenners en een intense
kennismaking voor nieuwe bezoekers.
Cera is de trotse partner van dit project.’

20e
EEUW

— Franky Depickere,
gedelegeerd bestuurder van Cera

02 NOV — 04 NOV 2018

PHILIP
GLASS
Einstein on the Beach

In samenwerking met

www.topstukweken.be
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VERKEN EEN
GEHEEL NIEUW
UNIVERSUM

© Dries Segers

Ontdek het nieuwe seizoen op concertgebouw.be
en boek je tickets vanaf dinsdag 22 mei

© Tim Theo Deceuninck

WORD VRIEND
VAN HET
CONCERTGEBOUW
•

Boek als eerste je tickets voor
het nieuwe seizoen

•

Kijk mee achter de schermen of
beleef een unieke meet & greet

•

Kom gratis naar een van de
Vriendenvoorstellingen

•

Kom gratis naar het gesprek rond de
seizoensdramaturgie

Meer over deze en andere voordelen op
www.concertgebouw.be/vrienden
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In de kijker
ZATERDAG

ZATERDAG

26 MEI 2018

11 AUG 2018
20.00 Concertzaal

© Eric Manas

© Tysje Severens

20.00 Concertzaal

Le Concert Spirituel
Vivaldi. Gloria

Ensemble
Correspondances
Hail! Bright Cecilia!
Sébastien Daucé en zijn Ensemble
Correspondances brengen hulde aan de
patrones van de muziek, met Charpentiers
dubbelkorige oratorium Caecilia virgo et
martyr en Purcells feestelijke ode Hail!
Bright Cecilia.

Laat weten wat je van het concert vond op

ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

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

concertgebouw.be

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

Le Concert Spirituel gaat op zoek naar
de originele klank van enkele ware
Vivaldi-hits, met een vrouwenkoor van
monumentale proporties.

