WO 22 MEI —
ZA 25 MEI 2019

Roland de Lassus

PSALMI DAVIDIS
POENITENTIALES

topstukweken.be

OP HET PROGRAMMA
TIJDENS DE
TOPSTUKWEEK

4.

20.00 Concertzaal

ZA 25 MEI 2019

Vocalconsort Berlin
& Daniel Reuss
Lassus. Psalmi Davidis
poenitentiales
—
zie p. 7

20.00 Kamermuziekzaal

WO 22 MEI 2019
VOCAAL
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de polyfonie
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LASSUS, de
boetepsalmen
Een ﬁlm van Griet Teck

Sander De Keere maakt
over elk topstuk een
filmpje. Bekijk zijn visie op
Lassus’ Boetepsalmen
op topstukweken.be

—
zie p. 10

OUT OF THE BOX

FILM

‘Cera is de trotse partner van
de Topstukweken. Met de
Boetepsalmen van Orlando Lassus,
kiest Concertgebouw Brugge voor
een uniek en intrigerend polyfoon
werk, doorspekt met tastbare,
menselijke emoties.’

WERELDMUZIEK

— Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder Cera
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In samenwerking met

22-25 MEI 2019

ans
S
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au f e r

—
Igance Bossuyt: lezing

©H

22-25 MEI 2019

Lezing door Ignace Bossuyt

De weg naar extase

Kudsi Ergüner & Lâmekân
Ensemble ft. Derya Türkan
De weg naar extase
Passages van verschillende âyîns
gecomponeerd in verschillende makâms.

20.00 Concertzaal
19.15 Interview met Kudsi Ergüner en
Tristan Driessens door
Johan Van Acker (in het Engels)

(Anoniem) (15e eeuw)
Naat / Makâm Pençgah

—
Kûçek Dervish Mustafa Dede (?-1683)
Makâm Beyati

24 MEI 2019

Kudsi Ergüner & Lâmekân
Ensemble ft. Derya Türkan

Buhurîzâde Mustafa Itrî (1640-1711)
Makâm Segâh

Kudsi Ergüner: ney (Turkse
rietfluit), artistieke leiding
Tristan Driessens: ud (Turkse korthalsluit)
Rıdvan Aydınlı: zang
Muhittin Kemal Temel: kanun
(oosterse tafelharp)
Ruben Tenenbaum: keman (oosterse viool)
Robbe Kieckens: percussie (bendir, kudüm)
Simon Leleux: percussie (bendir, daire)
Burak Savaş: zang
Abdurrahman Düzcan: zang
Hakan Erkaraman: zang

Nâyî Osman Dede (1652-1729)
Makâm Hicâz
Hüseyin Fahreddîn Dede (1854-1911)
Makâm Acemashîrân
Hammamîzâde Ismail Dede (1778-1846)
Makâm Ferahfezâ
Koran-slotzang

Derya Türkan: kemençe
(Pontische lira) (gastmuzikant)
—

Uw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.

WERELDMUZIEK
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Al tijdens het leven van de profeet
Mohammed (570-632) leidden sommige
moslims een teruggetrokken bestaan,
gewijd aan devotie en ascese. Deze
mystieke tak van de islam, ook wel soefisme
genoemd ‘institutionaliseerde’ zich snel
tot een aantal broederschappen. Soefi’s
moesten een louteringsproces doormaken,
een sober en armoedig bestaan leiden
(faqir in het Arabisch, darwesh in het
Perzisch waarvan later derwisj werd
afgeleid). Ook het luisteren naar muziek
en poëzie kon helpen om dichter tot God
te komen. Onder andere het voortdurend
opzeggen van de geloofsformule la ilaha
illa Allah (er is geen andere god dan
God) groeide uit tot een geliefd middel
om in extase (tewadjoed) te komen.

• Ensemble Lâmekan brengt
muziek die gebruikt wordt
tijdens de ceremonies van de
soefi-beweging Mevlevî, de orde
van de draaiende derwisjen.
• Tijdens die ceremonies draaien
de derwisjen rond hun as op
zogenaamde âyîn-composities.
• Deze âyîns zijn gebaseerd
op anonieme 15e-eeuwse
werken en doen denken
aan westerse oratoria qua
verfijning en grandeur.

donkere overmantel, symbool voor de
aardse beslommeringen en de dood, af;
hun witte kleed kondigt het licht en de
extase aan. Op hun linkervoet scharnieren
ze om hun as, tegen de wijzers van de
klok in. De rechterhand is geopend naar
de hemel om de goddelijke genade te
ontvangen, terwijl de naar beneden
gestrekte linkerhand de zegen doorgeeft
aan de wereld. Symbolischer kan het niet:
Rûmî ontving een overvloed aan hemelse
genade, en geeft die door middel van poëzie
en leerstellingen door aan de wereld.

De Mevlevî – beter gekend als de ‘orde
van de draaiende derwisjen’ – is een van
de bekendste soefi-bewegingen. Hun
leermeester Djalâl Ad-Din Rûmî alias
Mevlânâ (Onze Meester) (1207-1273) was
afkomstig uit Balch (Afghanistan). Hij had
de familietraditie mee. Zijn vader Bahâ’ AdDin was bij leven al een beroemde derwisj
die zich na een pelgrimstocht naar Mekka
in Konya (Anatolië) gevestigd had. Zoon
Djalâl Ad-Dîn zette de lijn van de Perzische
meesters verder en inspireerde een van
de meest verfijnde broederschappen van
de islamwereld. Naast het gedenken en
reciteren, staat het luisteren naar muziek
en poëzie (samâ’) centraal. Het draaien
van de derwisjen springt het meest in het
oog. Rûmî werd hier misschien beïnvloed
door de sjamanistische rituelen uit zijn
geboortestreek. In tegenstelling tot
andere soefi-ordes openbaart de extase
bij de mevlevî zich op een ingehouden
en hunkerende manier via een serene
draaiende dans. Het is een staat van
genade, waarvan de diepe emotie
verborgen blijft. De derwisjen leggen hun

Wekelijkse samâ’
Gebed, muziek en poëzie staan centraal
tijdens de wekelijkse samenkomsten van
de mevlevî. Deze zogenoemde samâ’
(luisterbijeenkomsten) bereiden voor
op én nodigen uit tot een staat van
extase. Onthecht van zichzelf en van
de wereld, kan de ziel zich verenigen
met de Ene om zo te komen tot de
opperste staat van gelukzaligheid.
Een samâ’ bestaat uit twee delen:
• Eerst vindt de moeqabala of ontmoeting
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VR 24 MEI 2019

‘Gebed, muziek
en poëzie staan
centraal tijdens
de wekelijkse
samenkomsten van
de mevlevî, de orde
van de draaiende
derwisjen.’
over allerlei mystieke en ethische thema’s,
doorweven met verhalen ter illustratie. De
tekst opent met het befaamde lied van
de rietfluit, waarvan de eigenschappen
symbolisch worden geduid. ‘Hoor hoe
klagend de rietfluit klinkt, hoe ze vertelt
over lange scheiding. ‘Sinds ik uit het
rietbed werd weggesneden, klagen mannen
en vrouwen doorheen mijn klank.’ De ney
als symbool dus voor de mens waarin
de goddelijke adem muziek blaast.

De klacht van de rietfluit

Kudsi Ergüner en het Ensemble Lâmekân
kozen voor fragmenten uit verschillende
âyîn-composities, in een grote diversiteit
aan makâms (modale toonladders).
Naast werk van Buhurîzâde Mustafa
Itrî (1640-1711), krijg je composities te
horen van Nâyî Osman Dede (1652-1729),
Kûçek Dervish Mustafa Dede (?-1683),
Hüseyin Fahreddîn Dede (1854-1911) en
Hammamîzâde Ismail Dede (1778-1846).

Een rijk scala aan instrumenten
ondersteunt de ceremonie: ud (oosterse
korthalsluit), viool, kemençe (Pontische
knielira), kanun (getokkeld hakkebord)
en percussie. De rietfluit (ney) tenslotte
neemt een aparte plaats in. Rûmî kende
de ney een mystieke plaats toe in zijn
Masnavî, een werk bestaande uit 25.000
tweeregelige verzen. Husamaddîn Tjelebi
– een trouwe leerling van Rûmî – gaf
onbewust de voorzet. Hij vroeg zijn meester
om een leerdicht, want tot dan toe was hij
aangewezen op de poëzie van anderen.
Rûmî begon aan een jarenlange prediking

— Johan Van Acker

Vocalconsort Berlin &
Daniel Reuss
Lassus. Psalmi Davidis poenitentiales
Roland de Lassus (1532-1594)
Selectie uit Psalmi Davidis
poenitentiales (1584)
• Domine, ne in furore tuo
arguas me, psalm 6
• Beati, quorum remissae sunt
iniquitates, psalm 32
• Domine, ne in furore tuo
arguas me, psalm 38
• Domine exaudi orationem
meam, psalm 143

20.00 Concertzaal
19.15 Inleiding door Ignace Bossuyt
—
Daniel Reuss: dirigent
Vocalconsort Berlin:
Lore Agustí, Nina Schulze: sopraan 1
Alexandra Lachmann, Chiyuki
Okamura: sopraan 2
Philipp Cieslewicz, Dan Martin: alt
Sören Richter, Victor Schiering: tenor 1
Jörg Deutschewitz, Stephan Gähler: tenor 2
Christoph Drescher, Hans Wijers: bas

25 MEI 2019

24 MEI 2019

ZA 25 MEI 2019

plaats. De soefi-broeders groeten elkaar
uitvoerig, een gebruik dat refereert
aan een passage uit de koran. In
hoofdstuk 38 (soera Saad) draagt God
de engelen op om te buigen voor Adam.
Eén engel (Iblîs / Duivel) weigert, want
zelf geschapen uit vuur kan hij geen
respect opbrengen voor een schepsel
gecreëerd uit klei. Wie niet groet, is
volgens de mevlevî erger dan de duivel.
Koranrecitaties, lofzangen tot de profeet
Mohammed en melodieën op rietfluit
(ney) zullen de aanwezigen vervolgens
geleidelijk aan vervullen met emotie.
• In het tweede deel wajd (extase) wordt
de emotie getransformeerd tot een
draaiende beweging ondersteund door
exquise muziek. Het gaat om een oeuvre
dat bekend staat als âyîn en omwille
van zijn verfijning en grandeur wel eens
vergeleken wordt met het westerse
oratoriumrepertoire. De structuur
van de ayin-composities gaat terug
op een aantal anonieme 15e-eeuwse
werken (de zogenaamde beste-i qadîm).
Alle bestaan uit vier delen – selâm of
‘begroeting’ – telkens in een verschillend
ritme. Deze opbouw verwijst naar de vier
dynamische elementen die de mevlevî
op hun mystieke weg hanteren: liefde,
extase, muziek en dans. Bij het begin en
het einde van elke selâm bevestigt de
draaiende derwisj zijn eenheid met God.

—

Met Nederlandse boventiteling
Uw applaus krijgt kleur dankzij
de bloemen van Bloemblad.
Dit concert wordt opgenomen door
Klara en uitgezonden op dinsdag 11
juni 2019 om 20 uur tijdens ‘Klara Live’.
Bedankt voor het vermijden van storende
geluiden, ook tussen de delen.

Lassus verlucht
Ontdek op Mezzo 1 vijf
pagina’s uit het rijk
verluchte handschrift
gemaakt voor Albrecht V.

In samenwerking met
Klangvokal Musikfestival Dortmund

Bron: Bayerische
Staatsbibliothek
München, Mus.ms.A I & II

VOCAAL
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‘Het is ongeveer vijfentwintig jaar geleden
dat ik de zeven boetepsalmen op muziek
heb gezet, die door hertog Albrecht,
zaliger nagedachtenis, zozeer voor zijn
privégebruik waren gereserveerd dat ze
niet bij anderen in handen konden komen.’

‘Ik had nooit gedacht dat de
Boetepsalmen van Lassus zo
konden raken. In mijn gesprekken
met de gedetineerde vrouwen was
er al heel snel de openheid en het
vertrouwen om over zwaardere
thema’s als schuld en boete te
spreken, maar evengoed over wat
hen elke dag bezighoudt en hoe
muziek kracht kan geven om ook
na de gevangenis verder te gaan.
Dat heeft me erg geraakt.’

25 MEI 2019

In het voorwoord tot de uitgave van
zijn polyfone Boetepsalmen vermeldt
Roland de Lassus, de kapelmeester van
de Beierse hertogen in München, dat
deze werken pas na vijfentwintig jaar
via een uitgave mochten vrijgegeven
worden, want zij waren bestemd als
‘private muziek’ voor hertog Albrecht.
Na een verblijf in Italië en Antwerpen werd
Lassus, die afkomstig was uit Mons, in 1556
aangesteld als tenorzanger en nadien als
leider van de hofmuziek in München. Hij
bleef er in dienst tot aan zijn overlijden
in 1594. Onmiddellijk deed de hertog op
hem beroep om enkele polyfone cycli te
componeren die exclusief voor persoonlijk
gebruik waren bestemd, ongetwijfeld tegen
de zin in van de ambitieuze twintiger die
streefde naar bekendheid en roem. Het
meest spectaculaire project was de cyclus
van zeven Boetepsalmen, die de hertog
tussen 1563 en 1571 in een oogverblindend
manuscript liet kopiëren, verlucht met
honderden miniaturen van de hofschilder
Hans Mielich. Met deze ‘geheime muziek’
pakte Albrecht ongetwijfeld uit tijdens
bezoeken van artistiek concurrerende
vorsten. In 1584, het jaar van de uitgave,
was Albrecht vijf jaar overleden en was
hij opgevolgd door zijn zoon Wilhelm.

— Maud Seuntjens, Musica, interviewer
documentaire LASSUS, de boetepsalmen

om de eer zijn werk uit te geven. Tijdens de
ca. veertig jaar van zijn compositorische
carrière verscheen gemiddeld één
muziekdruk per maand met werk van
hem, hetzij uitgaven helemaal aan hem
gewijd of werken in een anthologie, hetzij
eerste drukken of heruitgaven! Niet alleen
kwantitatief, maar ook op het vlak van de
kwaliteit overstijgt zijn productie die van
de meeste van zijn tijdgenoten. Tijdens
zijn leven werd hij door velen geroemd.
Theoretici citeerden bij voorkeur uit zijn
werk en dichters prezen hem als ‘een nieuwe
Orpheus’. Men bewonderde hem niet alleen
om zijn uitzonderlijke technische beheersing
van de polyfonie, maar vooral ook om de
sterke uitdrukkingskracht van zijn muziek.
In een begeleidende commentaar bij
Lassus’ Boetepsalmen schreef de Vlaamse
humanist Samuel Quickelberg treffend:
‘Met droevige en klagende zang heeft hij dit
tot uitdrukking gebracht, die hij, waar dat
gewenst was, aanpaste aan de inhoud en
de woorden, en waarbij hij de kracht van de

Ook zonder specifieke opdrachten was
Lassus erg productief: in alle genres van de
vocale polyfonie leverde hij een aanzienlijke
bijdrage, met in totaal meer dan duizend
werken. Hij werd de beroemdste componist
van zijn tijd. Muziekuitgevers in Duitsland,
Italië, Frankrijk en de Nederlanden streden
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verschillende affecten voelbaar maakte,
en heeft hij ons de zaak voorgesteld, alsof
die zich voor onze ogen afspeelde.’

(met verdubbeling van de sopraan).
De expressieve toetsen die Lassus volgens
Quickeberg aanbrengt, zijn zeer subtiel.
Voor luisteraars van meer dan vier
eeuwen later is eigenlijk enige kennis van
de theoretische achtergrond van deze
grandioze polyfonie noodzakelijk, al is
uiteraard deze muziek op zich ook perfect
te smaken (zoals de cantates van Bach
wanneer men de tekst niet kent). Ik geef ter
illustratie enkele voorbeelden uit de eerste
psalm. Als uitgangspunt geldt dat de tekst
hoofdzakelijk wordt gedeclameerd met
één toon per lettergreep. Wanneer Lassus
dit patroon doorbreekt door meerdere
noten op één lettergreep te plaatsen kan
dit wel louter decoratief bedoeld zijn, maar
ook vaak in functie van de tekst, zoals op
usquequo (als uitdrukking van de dringende
vraag:’God, hoe lang nog?’). De herhaling
van eenzelfde toon, dit is het ‘ontbreken’ van
melodie, komt bijvoorbeeld op negatieve
begrippen als droefheid of smeking (op
Miserere mei, Domine, ’Heer, heb medelijden
met mij’ zingt de bovenstem dezelfde noot
mi negen maal na elkaar). Ook dissonante
akkoorden, die een negatieve connotatie
hebben, zijn zorgvuldig gekozen (zoals op
Quoniam non est in morte, waar sprake
is van de dood). Maatwisseling van twee
naar drie – dus een versnelling – komt in
de eerste psalm éénmaal voor: bij de inzet
van het vers Turbatus est a furore oculus
meus (‘Mijn zicht is verstoord’). Extreem
korte nootjes plaatst Lassus toepasselijk
op de woorden valde velociter (‘zeer snel’).

De boetepsalmen zijn zeven psalmen met
als basisthema de smeekbede om vergeving
van de zonden (de psalmen 6, 31, 37, 50, 101,
129 en 142). Het dagelijks reciteren van deze
van intense emotionaliteit doordrongen
gebeden was vanaf de vroege middeleeuwen
een van de populairste middelen om boete te
doen en berouw te tonen. In de renaissance
zette een aantal componisten de
boetepsalmen op muziek als een zevendelige
cyclus. De bekendste daarvan is die van
Lassus. Aan de zeven boetepsalmen voegde
hij een achtste toe, de lofpsalm Laudate
Dominum, die al in 1565 was uitgegeven. Het
cyclisch karakter van de verzameling houdt
niet alleen verband met de tekstkeuze, maar
er is ook een puur muzikale samenhang.
Met deze acht composities brengt Lassus
namelijk een illustratie van de acht modi, het
theoretisch systeem dat ook aan de basis
ligt van de gregoriaanse muziek en dat toen
nog steeds het muzikaal organisatiesysteem
was voordat de tonaliteit ingang vond.
Lassus’ Boetepsalmen zijn echter niet in
de eerste plaats te interpreteren vanuit
een theoretisch concept, want het is
er hem vooral om te doen boeiende
meerstemmige muziek te schrijven, met
oog voor verfijnde expressieve details.
Elke psalm verdeelt hij in korte fragmenten,
waarbij elk vers een afgesloten muzikaal
geheel vormt. Ter afsluiting volgt bij elke
psalm de zogenaamde ‘kleine doxologie’,
een lofzang aan de Heilige Drievuldigheid:
Gloria Patri et Filio... (‘Eer aan de Vader en de
Zoon...’). Zo bevat de eerste psalm, Domine,
ne in furore tuo twaalf zelfstandige deeltjes.
De uitgebreide derde psalm, die begint met
dezelfde woorden, heeft er vijfentwintig. De
basisbezetting is vijfstemmig (sopraan, alt,
twee tenoren en bas) maar voor de variatie
wisselt Lassus geregeld het aantal stemmen,
in diverse combinaties van twee tot vier
en soms als slotclimax tot zes stemmen

Dit zijn slechts enkele passages uit een rijk
arsenaal aan verfijnde tekstexpressieve
accenten, maar centraal staat toch
zijn ongeëvenaarde kunstvaardigheid
om elke stem haar eigen plaats te
geven als onmisbaar deel binnen een
meerstemmig complex, wat resulteert
in een onwaarschijnlijke en nog steeds
fascinerende klankrijkdom.
— Ignace Bossuyt
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Geheime noten en grote ambities

Biografieën

ZA 25 MEI 2019

LASSUS, de boetepsalmen
Een film van Griet Teck
Patty Kaes: graﬁsch ontwerp
—
duur: 32 minuten

Uw applaus krijgt kleur dankzij
de bloemen van Bloemblad.
In samenwerking met Musica,
Impulscentrum voor Muziek, De
Rode Antraciet, het Penitentiair
Complex van Brugge en Psallentes
o.l.v. Hendrik Vanden Abeele

Griet Teck: regie, cinematograﬁe & montage
Maud Seuntjens: interviews
Musica, Impulscentrum voor Muziek &
Concertgebouw Brugge: productie
Marijn Clijsters: klankopname

FILM

OUT OF THE BOX

Ontdek het verhaal
achter Roland de Lassus’
Boetepsalmen

Het Lâmekân Ensemble werd in 2011
opgericht door luitist en musicoloog Tristan
Driessens. Het verwierf internationale
erkenning nadat in Istanbul hun eerste cd
Gülzar-i Vefâ – Music of The Ottoman
Court werd uitgebracht. Het album kreeg
lovende reacties in binnen-en buitenland
en betekende het begin van een lange
samenwerking met kemençe-grootmeester
Derya Türkan. Het Lâmekân Ensemble
bestaat uit jonge Turkse en Europese musici
die zich hebben gespecialiseerd in klassieke
Turkse muziek. In 2015 werd het ensemble
verkozen om Turkije te vertegenwoordigen
op het prestigieuze Space of Mugam
Festival te Baku (Azerbeidzjan). In 2016 werd
in Istanbul hun tweede (dubbel-)album The
Book Of Lovers opgenomen, waar zelden
of nooit eerder gehoorde meesterwerken
van onder andere Hafiz Post en Dimitrie
Cantemir van onder het stof werd gehaald.
Naast Derya Türkan nemen hier ook
tanbur-grootmeester Murat Aydemir en
neyzen Burcu Karadağ deel als gastmusici.

Als kind van een muzikale nomaden-familie
bracht Tristan Driessens (BE) het grootste
deel van zijn jeugd door al reizend door
Zuid-Europa. Hij leerde de ud bespelen in
Spanje, waar hij in aanraking kwam met
Arabo-Andaloesische en Sefardische
muziek. Later ging hij in de leer bij Turkse
grootmeester Necati Celik in Istanbul en
specialiseerde hij zich in Ottomaanse
klassieke muziek. Terug in België behaalde
hij master-graden musicologie (ULB)
en ud (Lemmens LUCA School of Arts,
Leuven). Naast zijn specialisatie in Oosterse
muziek exploreert Tristan Driessens
uiteenlopende horizonten binnen een
brede waaier aan samenwerkingen,
gaande van folk en traditionele muziek
(Balacordes, AmorromA, Nathan Daems
Karsilama Quintet …) tot muziektheater
en hedendaagse muziek. In 2016 werd
hem door de Brusselse wereldmuziekorganisatie Muziekpublique de artistieke
leiding toegekend over de groep Refugees
for Refugees, dat met concerten over
heel Europa een unanieme erkenning
geniet. In diezelfde periode richtte hij
in Brussel de vereniging Seyir Muzik op
en kende zijn discografie enkele nieuwe
hoogtepunten, met name met het Tristan
Driessens Soolmaan Quartet en Seyir Trio.

Wist je dat Roland de Lassus amper veertien was toen hij
in dienst trad van de vorst van Mantua? En dat zijn werken
zowel in Italië en Antwerpen als in München, Nürnberg
en Parijs van de persen rolde en dat meer dan 400 jaar
geleden. Lees het verhaal achter dit topstuk, met tal van
weetjes, beeld- en luisterfragmenten op topstukweken.be
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Na het concert van Vocalconsort
Berlin wordt de documentaire in de
Kamermuziekzaal vertoond met
aansluitend een nagesprek in aanwezigheid
van cineaste Griet Teck, interviewer
Maud Seuntjens en coördinator cultuur
van De Rode Antraciet Tine van Laeken,
gemodereerd door Elena Peeters.
De film is ook doorlopend te bekijken op
Foyer parterre van 22 tot en met 26 mei.

Ignace Bossuyt (BE) is 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
verschenen bij Universitaire Pers Leuven
De oratoria van Alessandro Scarlatti
en een boek over Bachs h-Moll Messe.

Vocalconsort Berlin (DE) geldt als een
van de beste en meest flexibele Duitse
kamerkoren. In 2003 debuteerde het in
Innsbruck met Monteverdi’s L’Orfeo. Het
ensemble doet bewust geen beroep op
een vaste dirigent, maar werkt wel samen
met vaste artistieke partners als Daniel
Reuss, James Wood, Folkert Uhde en Sasha
Waltz. De flexibiliteit van dit koor leent
zich tot opstellingen van dubbelkwartet
tot meerdere gemengde koren, geschikt
voor het kamermuziekpodium tot het
operahuis. Zo werkten de zangers ook
al met befaamde dirigenten als Jos van
Immerseel, René Jacobs, Marcus Creed
en Iván Fischer, en ensembles als B’Rock
en Akademie für Alte Musik Berlin. Met
dat laatste orkest werkt het Vocalconsort
sinds 2006 intensief samen in het Berlijnse
kunstenhuis Radialsystem V. Het 15-jarig
bestaan van het koor werd in het seizoen
2018-2019 gevierd met een vijfdelige
concertreeks Prinzip Hoffnung, met muziek
van de renaissance tot de 21e eeuw.

Derya Türkan (TU) studeerde aan het ITU
Conservatorium in Istanbul, waar hij zich
tien jaar lang richtte op de kemençe, een
soort lier uit het noordoosten van Turkije.
In 1992 trad hij voor het eerst op met Kudsi
Ergüner, alsook met Anatolian Group
onder leiding van İhsan Özgen. Zodoende
bouwde hij een internationale carrière op.
In 1991 verscheen hij op uitnodiging van de
Franse president Jacques Chirac op een
concert ter ere van de 80e verjaardag van
Yehudi Menuhin op de Université ParisSorbonne. Hij werkte ook aan meerdere
cd-opnames en concerteerde wereldwijd
met befaamde artiesten als Jordi Savall,
zijn ensemble Incesaz, en speelde de
filmmuziek van Argo in. Daarnaast is hij ook
lector en geeft hij lezingen en seminaries op
de Kretenzische Music Workshop Labyrinth.

12

Maud Seuntjens (BE) is audiomaker,
curator & historica en werkzaam bij
Musica, Impulscentrum voor muziek als
artistiek coördinator van Klankenbos en
OORtreders, Festival for Art with Sound.
Daarvoor werkte ze als projectcoördinator
bij BNA-BBOT rond het auditieve geheugen
van Brussel. Ze studeerde af aan de
UGent met een scriptie over rouw- en
grafrituelen bij de Turkse gemeenschap
in Gent en een tentoonstelling in Amsab,
Instituut voor Sociale Geschiedenis.
Ze maakt geluidsdocumentaires,
soundwalks, tentoonstellingen en
field recordings, af en toe in het kader
van sociaal-artistieke projecten.

Daniel Reuss (NL) studeerde koordirectie
aan het Rotterdams Conservatorium bij
Barend Schuurman. Sinds 1990 is hij de
opvolger van Jan Boeke als artistiek leider
van Cappella Amsterdam. Van 2003 tot
2006 was hij chef-dirigent van het RIAS
Kammerchor in Berlijn. Met dit koor maakte
hij een aantal succesvolle cd’s die werden
bekroond met diverse prijzen, waaronder
Preis der Deutsche Schallplattenkritik,
Diapason d’Or en Choc du Monde de la
Musique. Hij werd daarna chef-dirigent van
het Ests Filharmonisch Kamerkoor (20082013) en momenteel van het Ensemble Vocal
Lausanne (sinds juni 2015). In 2006 was hij,
op uitnodiging van Pierre Boulez, te gast op
de Lucerne Festival Academy als docent en
dirigent. In 2016 werd hij voor zijn bijzondere
verdienstelijkheid benoemd tot Ridder
in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

BIOGR AFIEËN

BIOGR AFIEËN

Kudsi Ergüner (TU) staat bekend als expert
in het domein van klassieke Ottomaanse
muziek. Op de ney, die hij leerde spelen
van zijn vader Ulvi Ergüner, propageert
hij de eeuwenoude mystieke traditie van
soefi-muziek. Hij begon zijn carrière in
1969 bij TRT Radio Istanbul, en verhuisde
in 1975 naar Parijs om te doctoreren in de
architectuur en de musicologie. Hij stichtte
daar ook het Mevlana-instituut, dat zich
toelegt op de studie van klassieke soefimuziek. Zijn diepzinnige en respectvolle
interpretaties hebben de ney wereldwijd
op de kaart gezet. Hij wordt gevraagd
voor heel uiteenlopende projecten met
muzikanten en theatermakers. Zo werkte
hij al samen met Peter Gabriel (voor de
soundtrack van The Last Temptation of
Christ), Maurice Béjart en Peter Brook.
In het project Ottomania maakte hij een
uitstap naar het domein van de jazz.

Griet Teck (BE) interesseert zich in
haar films voor kunst met een speciale
focus op het lot van de mensheid en zijn
onuitgesproken dynamiek. In haar werk
ontwart ze onze relatie met tijd en liefde
op een onbevooroordeelde, tastbare
manier. Na haar masterexamen aan
KASK maakte ze de bekroonde film
JOHAN over de dagelijkse rituelen van
haar autistische broer. Deze persoonlijke
ervaring leidde tot FEEL MY LOVE, haar
eerste documentaire, die in Rotterdam in
première ging. Momenteel werkt ze aan
TOUCHING INFINITY, haar tweede lange
documentaire, en TRAIT D’UNION in nauwe
samenwerking met Bart Lodewijks.
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GOLD – BRUGSE
STEMMEN UIT
DE RENAISSANCE
20 — 24 MEI
15e
EEUW

22 MEI — 25 MEI 2019

ROLAND
DE LASSUS
02 MEI — 05 MEI 2019

MARC-ANTOINE
CHARPENTIER

17e
EEUW

Psalmi Davidis poenitentiales

concertgebouw.be/gold

Te Deum

18e
EEUW

23 OKT — 26 OKT 2019

WOLFGANG
AMADEUS
MOZART
Requiem

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.’

De tweede festivaleditie duikt
in de verbazende, detectivewaardige geschiedenis van het op
en top Brugse Lucca Choirbook
en de fabuleuze muziek in die
perkamenten pagina’s, de
relaties tussen Brugge en Italië,
en de culturele betekenis van
buitenlandse handelaars als
Giovanni di Nicolao Arnolfini.

20e
EEUW

02 NOV — 04 NOV 2019

PHILIP
GLASS

— Matthieu Vanhove,
bestuurder-directeur van Cera

Einstein on the Beach

In samenwerking met

topstukweken.be
— 14 —

In de kijker
DONDERDAG
30 MEI 2019

ZATERDAG
08 JUN 2019

20.00 Concertgebouw

20.00 Concertzaal

Nadar Ensemble &
Bernhard Lang

Laureaten 4, 5 & 6
Koningin
Elisabethwedstrijd

Vox angeli

Antwerp Symphony Orchestra
‘Wedstrijden, dat is iets voor paarden’, zei
Debussy meer dan een eeuw geleden. Toch
beroert de Koningin Elisabethwedstrijd
elk jaar opnieuw menig muziekliefhebber.
In deze 81e editie strijden de violisten
om uw hart. Grijp je kans om je favoriete
kandidaat aan het werk te zien.

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

Geen luitmuziek in de Angel Room, wel
een elektrische gitaar. Van daar waaiert
het werk uit naar alle ruimtes van het
gebouw. Bernhard Lang schrijft voor
(engelen)stem, en laat verleden en
heden in elkaar overvloeien. Maar geen
engelen zonder demonen: naast snippers
Palestrina komen ook audiosamples
uit pornofilms om de hoek kijken.

