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Sander De Keere
maakt over elk
topstuk een filmpje.
Bekijk zijn visie
op Charpentiers
Te Deum op
topstukweken.be

TALENT TELT

‘Charpentier bouwt één groot
feest met ingrediënten uit de
opera, de kerkmuziek en de Franse
hofmuziek. Het Te Deum is het
werk van de drie D’s: dramatiek,
devotie en dankbaarheid!’
— Sander De Keere, Klara-presentator
In samenwerking met
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Café Improvisé

B’Rock Orchestra & Vox Luminis
Charpentier. Te Deum

20.00 Kamermuziekzaal

Jonge componisten
geïnspireerd door oude
meester
Ontdek onze nieuwe dingdong!

—

02 MEI 2019

Peter Van Heyghen: docent
barokornamentatie
Jasper Blom: docent jazzimprovisatie
Asami Sakimoto: begeleiding klavecimbel
Kaat Haest: presentatie

Voor deze Topstukweek
lanceerden we samen met
Musica, Impulscentrum voor
Muziek een compositiewedstrijd
voor leerlingen uit het deeltijds
kunstonderwijs. We daagden
hen uit een jingle van 1 minuut
te schrijven, geïnspireerd op
de Prélude tot Charpentiers
Te Deum. Het winnende stuk
wordt tijdens de Topstukweek
gebruikt als ‘publiekscall’ voor
alle concerten. De oproep werd
massaal beantwoord, maar
slechts drie gelukkigen wisten een
finaleplekje te veroveren. Tineke
Lemmens won de wedstrijd met
de compositie Lokroep. Irene
Koster komt op de tweede plaats
met Vier op 'n Rij, gevolgd door
Stijn Roels met Charpentier OK!.

Deelnemers barokornamentatie
Rafael Montero (Argentinië): zang
Mauro Colantonio (Italië): traverso & viola
da gamba
Teodora Tommasi (Italië): blokfluit & harp
Liselotte Sels (België): klavecimbel
Catharina de Boer
Deelnemers jazzimprovisatie
Dylan Marey (België): piano
Ewoud Van Eetvelde (België): gitaar
Kalisa Sesiliya (België/Rusland): zang
Manuel Engel (Duitsland) & Marius Lamm
(Duitsland): drums & slagwerk
Nina Kortekaas (België): piano
Erik Bogaerts (België): saxofoon
DKO wedstrijd live performance
Hugo Nobrega, Flor Boussier & Antony
Dekimp: leerlingen klarinet bij Geert
Baeckelandt
Het Te Deum, beter bekend als de
Eurovisieherkenningsmelodie, tot zover de
faam van Charpentier. Wat kan zijn muziek
betekenen nog betekenen voor muzikanten
van vandaag? In enkele masterclasses
onderzochten we hoe de Franse barok
muziekmakers ook nu nog kan inspireren
en vanavond gaan alle remmen los. Ontdek
het resultaat in een gezellig 'Café Improvisé'
waarin barok en jazz elkaar de loef afsteken.

Uw applaus krijgt kleur dankzij
de bloemen van Bloemblad.
In samenwerking met Musica,
Impulscentrum voor muziek
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OUT OF THE BOX

KAMERMUZIEK

20.00 Concertzaal
19.15 Inleiding door Ignace Bossuyt
B‘Rock Orchestra: orkest
Vox Luminis: vocaal ensemble
Lionel Meunier: leiding
—
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)
Te Deum, H146 (1692)
• Prelude
• Te Deum laudamus
• Te aeternum Patrem
• Pleni sunt caeli et terra
• Te per orbem terrarum
• Tu devicto mortis aculeo
• Te ergo quaesumus
• Aeterna fac cum sanctis tuis
• Dignare, Domine
• Fiat misericordia tua
• In te, Domine, speravi

04 MEI 2019

Soirée met toonmoment masterclass

pauze
Henry Purcell (1659-1695)
Hail! bright Cecilia! Z328 (1692)
• Symphony
• Hail! bright Cecilia
• Hark! hark! each tree
• ‘Tis nature‘s voice
• Soul of the world
• Thou tun‘st this world
• With that sublime celestial lay
• Wondrous machine!
• The airy violin
• In vain the am‘rous flute
• The fife and all the harmony of war
• Let these among themselves contest
• Hail! bright Cecilia, hail to thee

Met Nederlandse boventiteling
Uw applaus krijgt kleur dankzij
de bloemen van Bloemblad.
Dit concert wordt opgenomen door
Motormusic. Bedankt voor het vermijden
van storende geluiden, ook tussen de delen.

ORKESTRAAL

TALENT TELT
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VOCAAL

Lof aan God
3 augustus 1692. Tijdens de Negenjarige
Oorlog (1688-1697) verslaan de troepen
van Lodewijk XIV in het Henegouwse dorp
Steenkerke het leger van de geallieerden
onder leiding van Willem III van OranjeNassau in een bloedige strijd die de zware
tol van vijftienduizend doden eiste. Het was
een van de vele veldslagen in het kader
van de ongebreidelde expansiepolitiek van
de Zonnekoning. Uiteraard werd in Parijs
de overwinning in Steenkerke met veel
bombarie gevierd. Een van de uitgelezen
muzikale uitingen van triomf en jubel was
een uitvoering van de oudchristelijke hymne
Te Deum, een geliefde lofzang ter ere van
God en meteen, en vooral ook, als hulde
aan de onoverwinnelijke koning. Naar alle
waarschijnlijkheid werd toen een van de
vier bewaarde Te Deums van Marc-Antoine
Charpentier uitgevoerd, die toen in Parijs
kapelmeester was van de jezuïetenkerk
Saint-Louis. Het is een bijzonder feestelijk
stuk muziek voor een uitgebreide bezetting
van acht vocale solisten, vierstemmig
koor en een instrumentaal ensemble met
strijkers, fluiten, hobo’s en, in functie van
de militaristische context, trompetten en
pauken. Dat het letterlijk een ‘inslaande’
compositie is gebleven, bewijst de promotie
van de marsachtige prelude tot de alom
bekende ‘Eurovisiemars’ die de internationale
uitzendingen van de Europese Radio-unie
aankondigt.
Charpentier componeerde zijn Te Deum
als een typisch Frans grand motet, met de
tekst verdeeld in negen fragmenten voor
een telkens wisselende bezetting, variërend
van intieme solistische delen tot grootse
monumentale tutti, met variërende tempi
en metra. Hierbij laat Charpentier zich vaak
leiden door de tekst. Na de inleidende mars
spaart hij het tweede tutti, met trompetten

• Charpentier componeerde zijn
bekendste Te Deum in 1692 als
een typisch Frans grand motet,
met de tekst verdeeld in negen
fragmenten voor een telkens
wisselende bezetting.
• Frans respect voor de tekst
van het Te Deum: één toon
per lettergreep, met optimale
verstaanbaarheid als resultaat.
• Purcells Hail! bright Cecilia! (ook
uit 1692) is een onvergetelijke
lofzang op de muziek.

en pauken, toepasselijk op voor Pleni sunt
coeli et terra majestatis tuae (‘Hemel en
aarde zijn vol van uw heerlijkheid’). Deze
bezetting schakelt hij dan opnieuw in op Tu
devicto mortis aculeo, waar de overwinning
van Christus op de dood wordt bezongen, een
indrukwekkend fragment dat dreigend afsluit
met een bassolo die het laatste oordeel
oproept (Judex crederis esse venturus).
Zoals gebruikelijk is het laatste fragment
(In te speravi Domine), als slotclimax, een
grootse fuga voor het hele ensemble. Als
contrast voorziet Charpentier ook een aantal
solistische momenten. Na de inleidende
mars kondigt de bassolo de hulde aan: Te
Deum laudamus (‘Wij prijzen u, God’). Tussen
de tuttifragmenten Pleni sunt en Tu devicto
plaatst Charpentier een solistentrio, een
keuze die ongetwijfeld is ingegeven door de
drie goddelijke personen - de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest - in het tekstfragment Te
per orbem terrarum. Twee andere solodelen
in langzaam tempo zijn smeekbeden: Te ergo
quaesumus (‘Wij smeken u’) voor sopraan,
en Dignare, Domine (‘Wees genadig, Heer’)
voor sopraan en tenor. In beide fragmenten
accentueert het zachte timbre van de
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‘Telkens als het Te Deum
begint, ben ik weer dat kleine
jongetje voor de televisie,
vol verwachting omdat de
muziek iets buitengewoons
aankondigde. Ik sla de
bladzijde om en ben opnieuw
overrompeld: ik mag helemaal
alleen beginnen — en terwijl ik
zing, herken ik in de ogen van
het publiek dezelfde kinderlijke
sensatie vol verwachting.’
— Sebastian Myrus, bas Vox Luminis

fluiten het intieme gebed. Naast de rijkdom
aan concerterende instrumentale partijen
is het uiterste respect voor de tekst een
typisch Frans kenmerk: van virtuoos vertoon
en technische hoogstandjes is geen sprake.
De tekst wordt overwegend syllabisch – één
toon per lettergreep – gedeclameerd, met
optimale verstaanbaarheid als resultaat.
Lof aan Cecilia
1659: Henry Purcell werd precies op het
juiste moment geboren. Een jaar eerder
was de dictator Oliver Cromwell overleden,
en een jaar later keerde de naar Frankrijk
gevluchte koning Charles II in triomf terug
naar Engeland. Met het herstel van de
monarchie slaakten de componisten een
zucht van verlichting, want tijdens de
zogenaamde Commonwealth, de jaren
die Cromwell samen met het parlement
regeerde, hadden de invloedrijke puriteinen
muziek in het algemeen, en kerkmuziek in het
bijzonder, geviseerd als een al te wereldse
bedrijvigheid. In 1644 werd zelfs een decreet
uitgevaardigd om alle orgels en andere
‘bijgelovige monumenten’ te vernietigen.
Kerkmusici werden ontslagen, de opleiding
van koorknapen werd opgeschort. Met de
terugkeer van de koning keerde echter het tij.
De Chapel Royal, die de liturgische diensten

met gezang opluisterde, werd in ere hersteld.
En in navolging van het Franse hof, waar
Charles zijn toevlucht had gezocht, breidde
de koning het aantal instrumentalisten
zelfs uit, vooral bij de strijkersgroep. In deze
gunstige atmosfeer kende het muziekleven
een opmerkelijke opbloei, met als hoogtepunt
het gevarieerde oeuvre van Henry Purcell,
dat tot stand kwam in een periode van
nauwelijks twee decennia. Zijn hele leven was
hij verbonden aan de Chapel Royal en aan
Westminster Abbey, als zanger, componist
en organist.
Voor het jaarlijkse feest ter ere van SintCecilia, de patrones van de muziek,
componeerde Purcell vier oden. De laatste,
Hail! bright Cecilia!, die zoals Charpentiers
Te Deum dateert uit 1692, vormt de kroon
op het werk: het is een grandioos werk, een
onvergetelijke lofzang op de muziek. Deze
compositie behoort tot het repertoire van
huldecomposities die eigenlijk meestal
werden geschreven voor leden van het
koninklijk huis. De bezetting is voor zes
solisten, koor, strijkers, drie blokfluiten,
twee hobo’s, twee trompetten, pauken en
basso continuo. In dertien delen worden de
meest diverse stemmingen uitgediept, van
zachte melancholie tot verheven triomf,
van hemelse vreugde tot oorlogszuchtige
retoriek. De inleidende symphony is een
typische Italiaanse sonate in contrasterende
delen, een perfecte voorbereiding op de
rijk geschakeerde nuances van de vocale
fragmenten. Hoogtepunten zijn onder meer
het briljant-virtuoze arioso This nature’s
voice, een verheerlijking van de muziek
als universele taal, de aria Wond’rous
machine, een hulde aan het orgel, en het
machtige slotkoor Hail! bright Cecilia!
De aria Wond’rous machine ontleent zijn
aanstekelijke charme aan de ground, een van
de geliefde structuurprincipes van Purcell,
die hij meesterlijk beheerst. De instrumentale
bas herhaalt zevenentwintig keer hetzelfde
basismotief, een patroon waarop de stem en
de hobo’s hun wonderlijke melodieën weven.
— Ignace Bossuyt
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Hulde aan de koning
en aan de muziek

Vox
Luminis

concertmeester
Jivka Kaltcheva*
Yukie Yamaguchi°

trompet
Fruzsi Hara
Istvan Lukacs

viool
Marie Haag
Sara DeCorso
Rebecca Huber
David Wish
Jivka Kaltcheva
Yukie Yamaguchi
Sara DeCorso
David Wish

luit
Karl Nyhlin
pauken
Koen Plaetinck
klavecimbel & orgel
Andreas Küppers

altviool
Manuela Bucher
Marie Haag
David Wish

Repicco

sopraan
Zsuzsi Tóth
Victoria Cassano
Stefanie True
Amelia Berridge

De sterren van de Zonnekoning

alt
Alex Chance
Jan Kullmann

Kinga Ujszászi: viool
Jadran Duncumb: teorbe

tenor
Jacob Lawrence
Peter de Moor
David Munderloh
Vojtech Semerad*
bas
Jonathon Adams
Lionel Meunier
Sebastian Myrus

basse de violon
Rebecca Rosen
Julien Barre

ZO 05 MEI 2019

16.00 Kamermuziekzaal
15.15 Inleiding door Ignace Bossuyt

—
Robert de Visée (1650-1725)
Suite in G uit Pièces de théorbe et de luth
(1716)
• Prélude
• Allemande
• Courante
• Sarabande
• Gigue
• Menuet
• Chaconne
Louis-Gabriel Guillemain (1705-1770)
La Furstenberg uit Amusement pour le
violon seul, opus 18 (1762)

violone
Tom Devaere
fluit & blokfluit
Anne Freitag
Beniamino Paganini

François Couperin
Concert royal nr.2 (1722)
• Prélude
• Allemande fuguée
• Air tendre
• Air contrefugué
• Échos
François Couperin/Robert de Visée
Les Sylvains uit het handschrift
Vaudry de Saizenay (1699)
Robert de Visée
Suite in d (1686)
• Allemande royale
• Courante
• Sarabande
• Gavotte
• Bourée villageoise
• Gigue
• Mascerade

François Couperin (1668-1733)
Concert royal nr.3 (1722)
• Prélude
• Allemande
• Courante
• Sarabande grave
• Gavotte
• Musette
• Chaconne légère

hobo
Benoit Laurent
Stefaan Verdegem
fagot
Benny Aghassi

pauze

Uw applaus krijgt kleur dankzij
de bloemen van Bloemblad.

* Hail! bright Cecilia!
° Te Deum

KAMERMUZIEK
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B’Rock
Orchestra

De klavecinist François Couperin en de
gitaar- en luitspeler Robert de Visée
behoorden tot de uitgelezen schare van niet
minder dan honderdvijftig musici die Lodewijk
XIV in dienst had en van wie verwacht werd
dat zij altijd klaar stonden om hem met
muziek te verlustigen tot meerdere eer van
zijn persoon, de Zonnekoning, het centrum
van het heelal. Het hele hofleven draaide
rond die zon volgens een rigoureuze etiquette
die tot in de details gereglementeerd was.
Een Duitse hoveling beklaagt zich daarover:
‘Alles in Versailles is op voorhand vastgelegd,
meer gereserveerd, gedwongen en onvrij, wat
beantwoordt aan de natuurlijke mentaliteit
van dit volk. Zelfs het gezellig vermaak en de
feesten die de koning organiseert voor de
vooraanstaande dames van het hof zijn des
te minder aangenaam naarmate ze streng
gereguleerd zijn en onderworpen aan de
dwang van de etiquette.’
Zo was het opstaan en het slapengaan van de
koning, het lever en het coucher, onderworpen
aan een vast patroon. Er klonk muziek,
waarbij de Visée optrad tijdens het late
avondmaal van de koning in zijn slaapkamer.
Tijdens Lodewijks dagelijkse wandeling in de
tuinen van Versailles volgde de Visée hem
vaak op een paar passen, spelend op zijn

• Couperins Concerts royaux
weerklonken wekelijks aan het
hof tijdens de twee laatste jaren
van het bewind van Lodewijk XIV.
• De Visée componeerde
luitsuites maar maakte ook
arrangementen voor luit van
werken voor klavecimbel.
• Guillemains La Furstenberg
is een reeks van zes virtuoze
vioolvariaties op een populaire
17e-eeuwse melodie.

instrument. ’s Avonds zorgde de musique
de chambre geregeld voor verpozing met
solo-optredens voor klavecimbel, traverso,
luit en gitaar, viool en viola da gamba, met
het fenomenale spel van de gambisten Marin
Marais en Antoine Forqueray.
Hoezeer dit georganiseerde theater ons
mogelijk als lachwekkend overkomt, het
heeft wel een schat aan heerlijke muziek
opgeleverd, van verfijnde solostukjes tot
groots opgevatte Latijnse motetten (grands
motets, zoals het beroemde Te Deum van
Marc-Antoine Charpentier), weelderige
balletten (waarin de koning soms zelf optrad)
en briljante tragédies lyriques, opera’s die
aanvankelijk exclusief van de hand waren van
Lodewijks hofcomponist Jean-Baptiste Lully.
Tot de parels van de intieme kamermuziek
behoren ongetwijfeld de Concerts royaux van
François Couperin en de gitaar- en luitmuziek
van Robert de Visée. De naam en de faam van
Couperin zijn vooral verbonden met 27 ordres
of suites voor klavecimbel, die het hoogtepunt
vormen van de Franse klaviermuziek in de
barok, maar ook zijn werken voor meerdere
solo-instrumenten zijn niet te versmaden.
Het is bekend dat zijn vier Concerts royaux
wekelijks aan het hof weerklonken in de jaren
1714 en 1715, tijdens de twee laatste jaren van
het bewind van Lodewijk XIV. Zij verschenen
in druk in 1722. Couperin laat hierbij heel wat
vrijheid toe in de bezetting: klavecimbelsolo,
maar ook in samenspel met viool, traverso,
hobo, viola da gamba en fagot.
De Franse barokmuziek is volledige
doordrongen van de dans of op de dans
geïnspireerde stukken. De Concerts royaux
maken hierop geen uitzondering. Vier
dansen waren bijzonder populair: allemande,
courante, sarabande en gigue, die met elkaar
contrasteren in metrum (twee- of drieledig)
en tempo (van langzaam tot snel), dus elk met
een eigen karakter of een typisch affect.
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Vaak gaat aan de suite een inleidende
prélude vooraf en wordt die aangevuld met
andere, vaak volkse dansen of van volkse
oorsprong, zoals de gavotte en de musette
(waarin een aangehouden of herhaalde
basnoot de doedelzak imiteert). Typisch
Frans is ook de chaconne, een immens
populaire dans. De chaconne komt vaak als
uitgebreider slotstuk, in de typische vorm
van een reeks variaties op een terugkerend
baspatroon. De term air slaat op een deel met
wisselend karakter, al dan niet dansant.

‘Het Te Deum doseert meesterlijk
monumentaliteit en intimiteit,
in constante afwisseling tussen
jubelende tutti-passages en meer
bespiegelende soli voor één of
enkele stemmen en instrumenten,
subtiel geïnspireerd door de
inhoud van de tekst.’
— Ignace Bossuyt, musicoloog

Expressieve aanwijzingen in de partituur
helpen de uitvoerder het karakter van een
stuk te bepalen, zoals in de Concerts royaux:
légèrement, gracieusement, gaiement,
vivement en tendrement. Die wijzen op de
subtiele nuances die moeten aangebracht
worden en die vooral ook schuilen in
de talrijke versieringen, ornements of
agréments, ook weer een typisch Franse
trek. In tegenstelling tot de geïmproviseerde
versieringen in de Italiaanse muziek zijn
de Franse ornamenten precies genoteerd
en gereglementeerd. In verband met deze
ornamenten, die zowel gelden voor de muziek
als voor de andere kunsten, schrijft André
Félebien, de officiële hofchroniqueur van
Lodewijk XIV: ‘Allereerst moet men opmerken
dat er – aangezien de Zon het symbool van
de koning is en de dichters de zon met Apollo
identificeren – in dit prachtige verblijf niets
is dat niet in relatie staat met deze godheid.
Ook alle figuren en de versieringen die
men daar ziet, zijn in geen geval willekeurig
aangebracht en zij zijn betrokken ofwel op
de zon ofwel op de specifieke plaats waar
ze zich bevinden.’ Niets is dan ook aan het
toeval overgelaten; vandaar de uiterste zorg
en precisie bij de toegevoegde nuances in de
partituur, ook in verband met de dynamiek
(zoals fort en doux in de Echos van het
Second concert en in de chaconnne légère
van het Troisième concert).

allemande, courante, sarabande en gigue.
In de Suite in G laat hij die voorafgaan door
een prélude, aangevuld met een menuet,
ook een van de populaire dansen aan het
hof, en een chaconne. In de Suite in d brengt
hij nadrukkelijk hulde aan de vorst met een
Allemande royale. Een lichtere toon slaat
de Visée aan in de gavotte, de bourrée
villageoise en de mascerade. De Visée
maakte ook heel wat arrangementen voor
luit van werken voor klavecimbel, onder
meer van Couperin (zoals Les Sylvains, een
van de karakterstukjes uit Couperins eerste
ordre, een subtiele pastorale evocatie van
bosgeesten).
De vioolvirtuoos Louis-Gabriel Guillemain
werd in 1737 aangeworven als musicien
ordinaire aan het hof van Lodewijk XV.
Van zijn hand verschenen tussen 1734 en
1762 achttien bundels met overwegend
vioolmuziek. Een van deze uitgaven is
volledig gewijd aan composities voor
vioolsolo zonder begeleiding (Amusement
pour le violin seul). Daartoe behoort een
werk met de titel La Furstenberg, een reeks
van zes virtuoze variaties op een populaire
17e-eeuwse melodie. De term amusement is
tekenend voor de Franse muziek: wars van
diepzinnige filosofische reflecties, maar in de
eerste plaats divertissement, aangenaam en
ontspannend, maar wel verfijnd en technisch
knap geschreven.

Diezelfde verfijning is terug te vinden in de
luitsuites van Robert de Visée, die in 1716
verschenen in een bundel Pièces de théorbe
et de luth. Frequenter dan Couperin volgt
hij het klassieke patroon van vier dansen

— Ignace Bossuyt
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In de kamer van de koning

B’Rock Orchestra (BE) werd in 2005
opgericht in Gent uit zin voor vernieuwing
en verjonging in de wereld van de
oude muziek. In zijn programmakeuze
verbindt B’Rock vaste waarden uit de
barokliteratuur met minder gekend
repertoire uit de 17e en 18e eeuw, én
eigentijdse muziek. Muziek in combinatie
met theater, beeldende kunst en/of video
behoort eveneens tot hun artistieke
DNA. B’Rock werkt niet met één vaste
dirigent, maar doet vaak een beroep
op toonaangevende gastdirigenten en
solisten zoals René Jacobs, Ivor Bolton,
Andreas Spering, Alexander Melnikov,
Bejun Mehta en vele anderen. B’Rock
ontwikkelde structurele partnerships met
De Munt in Brussel, deSingel in Antwerpen,
de Ruhrtriennale in Duitsland en Opéra
de Normandie Rouen in Frankrijk. Recent
nog debuteerde het orkest in de Opéra
National de Paris, in een productie
met regisseur Romeo Castellucci.
In mei bundelt B’Rock de krachten
met kunstenaar Hans Op De Beeck,
componist Eric Sleichim en het BL!NDMAN
saxofoonkwartet voor de wereldpremière
van The Valley.

Händel, terwijl dit jaar de samenwerking
met Ensemble Masques uitkwam:
Abendmusiken met muziek van Dieterich
Buxtehude, een project dat in première
ging tijdens de Bach Academie Brugge
2017. Vox Luminis is tot en met het seizoen
2020-21 een van de vijf huisartiesten van
Concertgebouw Brugge.

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 Choeur de
Chambre de Namur. Naast het door hem
opgerichte Vox Luminis houdt hij zich
bezig met coaching, gastdirecties en
solistenwerk in heel Europa en daarbuiten.

Repicco verenigt violist Kinga Ujszászi
en luitist Jadran Duncumb, en ontleent
zijn naam aan een speeltechniek op
gitaar. Zelfs met zo’n klein aantal
instrumenten bewijzen ze dat een vol
kleurenpalet en rijke expressie mogelijk
zijn, wat ze optimale muzikale vrijheid en
flexibiliteit geeft. Passie, originaliteit en
een zekere flair voor barokmuziek zijn hun
handelsmerk. Het duo was finalist in de
York Early Music Competition in 2013 en
won in 2015 de publieksprijs tijdens het
EEEmerging Festival in Ambronay. Die
laatste onderscheiding leidde tot tal van
concerten en workshops in Roemenië,
Italië, Frankrijk, Duitsland, Letland en
het Verenigd Koninkrijk. Hieruit volgde
bovendien de cd-opname Assassini,
Assassinati, uitgebracht door Ambronay
Editions in 2017. Kinga Ujszászi (HU)
studeerde in Boedapest en Londen,
waarop ze lid en later ook aanvoerder

Vox Luminis (BE) werd in 2004 opgericht
en maakte sindsdien een enorme groei
door. De laatste jaren, zeker sinds de
prestigieuze Gramophone Award voor
hun opname van Schütz’ Musikalische
Exequien, is de groep vaste gast op alle
belangrijke (oudemuziek-)podia van
Europa en de Verenigde Staten. Vox
Luminis neemt op voor Ricercar, Ramée en
Alpha, waar onder meer Scheidts Sacrae
cantiones, de Brockes-Passion van Keiser
(met Les Muffatti) en vier vroege Bachcantates verschenen. Eind 2017 verscheen
de opname met Bachs Magnificat in
combinatie met het Dixit Dominus van
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werd van tal van orkesten en ensembles.
Jadran Duncumb (UK/HR/NO) studeerde
in Londen en ontwikkelde zich vervolgens
tot een veelgevraagd continuospeler en
solist. Hij vormt naast Repicco een duo met
violist Johannes Pramsohler.

het Jazzorkest van Concertgebouw
Amsterdam en als componist. Jasper
Blom is als hoofdvak docent jazzsaxofoon
verbonden aan het conservatorium van
Amsterdam.

Peter Van Heyghen (BE) studeerde
blokfluit en zang aan het Koninklijk
Conservatorium te Gent. In de loop
der jaren ontwikkelde hij zich tot een
internationaal erkend specialist op het
gebied van de uitvoeringspraktijk van
zowel renaissance- als barokmuziek. Hij
was als solist en dirigent te horen bij onder
meer zijn kamermuziekensemble More
Maiorum, het blokfluitconsort Mezza luna,
Cappella Pratensis, Les Muffatti, en de
komende jaren nog vaker bij il Gardellino.

Jasper Blom (NL) geldt als een van
de belangrijkste saxofonisten uit de
Nederlandse jazzscene. Hij heeft zich
ontwikkeld tot een veelgevraagd sideman
in de pop, jazz en geïmproviseerde muziek
en heeft in vele formaties gespeeld,
onder meer met Randy Crawford en
George Duke, Chet Baker, Lee Konitz, Nat
Adderley, en vele andere grote namen.
Als bandleider werkte hij onder anderen
met Benjamin Herman en Michael
Moore en Joris Roelofs en nam hij 8 cd’s
op grotendeels met eigen materiaal.
Momenteel is Jasper Blom op veel fronten
actief, onder meer met zijn Jasper Blom
Quartet, Ensemble à l’improviste (met
Joris Roelofs), als lid van formaties als
Krupa and the Genes, David Kweksilber
Big Band, het Metropool Orkest en

BIOGR AFIEËN

BIOGR AFIEËN

Biografieën

Ontdek het verhaal
achter Marc-Antoine
Charpentiers Te Deum
Wist je dat Marc-Antoine Charpentier muziek componeerde
voor de theaterwerken van Molière? En dat een fragment
uit zijn Te Deum al meer dan 50 jaar gebruikt wordt als tune
bij het Eurovisiesongfestival? Lees het verhaal achter dit
topstuk, met tal van weetjes, beeld- en luisterfragmenten op
topstukweken.be
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BOEK ALS EERSTE
JE TICKETS VOOR
SEIZOEN 19-20

15e
EEUW

22 MEI — 25 MEI 2019

ROLAND
DE LASSUS
02 MEI — 05 MEI 2019

MARC-ANTOINE
CHARPENTIER

17e
EEUW

Psalmi Davidis poenitentiales

Te Deum

© Christian Ruvolo

18e
EEUW

23 OKT — 26 OKT 2019

WOLFGANG
AMADEUS
MOZART
Requiem

‘Ik kijk ernaar uit
de Vrienden van het
Concertgebouw te
ontmoeten tijdens de
seizoensvoorstelling.
Graag maak ik dan ook
tijd voor een persoonlijke
kennismaking.’
— Annelien Van Wauwe

Word Vriend van het Concertgebouw:
laat zien dat je ons huis een warm
hart toedraagt en draag meteen
ook financieel een steentje bij (€ 150
voor twee personen, € 95 voor één
persoon). Wij bedanken je met tal van
voordelen, zoals voorrang bij de start
van de ticketverkoop, een uitnodiging
voor enkele exclusieve events en een
gratis cd van de nieuwe compagnon
de route van de Vrienden, klarinettist
Annelien Van Wauwe.

30 JAN — 03 FEB 2019

ANTONÍN
DVOŘÁK

19e
EEUW

Symfonie nr.9

‘Concertgebouw Brugge is een
instelling met uitstraling op
Europees niveau. Met dit doordachte
partnership versterken we elkaar.’

20e
EEUW

PHILIP
GLASS

— Matthieu Vanhove,
bestuurder-directeur van Cera

Lees er alles over op
concertgebouw.be/vrienden
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02 NOV — 04 NOV 2019

Einstein on the Beach

In samenwerking met

topstukweken.be
— 15 —

In de kijker
VRIJDAG

WOENSDAG — ZATERDAG

10 MEI 2019

22 — 25 MEI 2019

© Cecopato Photography

20.00 Concertzaal

Topstukweek
Lassus

Mozart, Haydn & Shostakovich

Psalmi Davidis Poenitentialis

Alexander Lonquich is legendarisch om
zijn diepgravende interpretaties, die je
onvermijdelijk de kern van de muziek
binnenzuigen. Als solist bij en leider
van Camerata Salzburg koos hij drie
coups de coeur van drie componisten
én hervormers: Mozarts uitdagende
Jeunehomme-concerto, Haydn met onder
meer zijn monumentale Passione en
Shostakovich’ Achtste strijkkwartet, later
bewerkt tot Kamersymfonie.

Roland de Lassus was in de 16e eeuw een
absolute wereldster. Wij reizen bijna 500
jaar terug in de tijd met een lezing, een
concert met wereldmuziek door Tristan
Driessens, levende legende Kudsi Ergüner
en het Lâmekân Ensemble, een project
rond schuld en uiteraard een concert met
het topstuk zelf: de Boetepsalmen door
het onvolprezen Vocalconsort Berlin onder
leiding van Daniel Reuss.

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

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

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

Camerata Salzburg &
Alexander Lonquich

