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TAFELMUSIK
BAROQUE
ORCHESTRA &
KARINA GAUVIN
Händel & Vivaldi. Liefde en verraad

Uitvoerders
en programma

Tafelmusik Baroque Orchestra (CA) geldt
niet alleen als een van de belangrijkste
‘historisch geïnformeerde’ ensembles
van Noord-Amerika, maar mag zich ook
het meest toerende orkest van Canada
noemen. Opgericht in Toronto door hoboïst
Kenneth Solway en fagottist Susan Grave
in 1979 kwam het orkest in 1981 onder
leiding van violist Jeanne Lamon, hetzelfde
jaar waarin een kamerkoor zich bij het
ensemble schaarde. Tafelmusik maakte
meer dan 85 opnames, sinds 2012 voor
het eigen label Tafelmusik Media, hecht
grote waarde aan de opleiding van de
jongere generaties, en ontwikkelt outside
the box-projecten als de Haus Musik-serie
met informele concerten op undergroundlocaties. In 2017 werd Elisa Citterio (IT)
gekozen als de nieuwe artistiek leider
vanwege haar virtuoze optredens en
innovatieve aanpak. Zij verdiende haar
sporen bij ensembles als Europa Galante,
Accademia Bizantino, Il Giardino Armonico
en als orkestmeester en solist van het
orkest van La Scala in Milaan. Eerder dit
jaar ontving ze een Leonardo Award van de
Italian Chamber of Commerce voor haar
bijdrage aan het culturele leven in Canada.
tafelmusik.org

Karina Gauvin (CA) heeft een wereldwijde
reputatie in barokrepertoire, maar zingt
muziek van Bach, Mahler en Britten tot
gloednieuw werk. Ze won in haar carrière
tal van prijzen, waaronder de Virginia
Parker Prize and Maggie Teyte Memorial
Prize in Londen. Ze werkte samen met
orkesten als het Orchestre symphonique
de Montréal, Chicago Symphony, New
York Philharmonic en het Rotterdams
Philharmonisch Orkest onder leiding van
chefs als Charles Dutoit, Michael Tilson
Thomas, Bernard Labadie, Christophe
Rousset, Sir Roger Norrington, Kent
Nagano, Semyon Bychkov, Helmut Rilling,
en Yannick Nézet-Séguin. Ze had een lange
opname-samenwerking met Alan Curtis
rond Händels opera’s, slechts een greep
uit haar uitgebreide discografie. Gauvin
ontving een Chamber Music America
Award voor haar opname Fête Galante met
pianist Marc-André Hamelin.

19.15 Inleiding door Koen Uvin
—
Tafelmusik Baroque Orchestra: orkest
Elisa Citterio: artistieke leiding & viool
Karina Gauvin: sopraan
—
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Concerto grosso in Bes, opus 3 nr. 2,
HWV313
• Vivace
• Largo
• Allegro
• Moderato
• Allegro
Georg Friedrich Händel
‘V’adoro, pupille’ uit Giulio Cesare in Egitto,
HWV17
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Sinfonia uit Ottone in villa, RV729
‘Quell’usignuolo che innamorato’ uit
Farnace, RV711
‘Amato ben’ uit Ercole su'l Termodonte,
RV710

Lees meer over
Karina Gauvin
Wij voelden de stersopraan in
het Concertgebouw-magazine
aan de tand over haar favoriete
plekje. Lees het artikeltje op
concertgebouw.be/karina.

Antonio Vivaldi
Concerto voor 2 hobo’s in C, RV534
• Allegro
• Largo
• Allegro

Pietro Locatelli (1695-1764)
Concerto grosso in Es ‘Il pianto d’Arianna’,
opus 7 nr.6
Georg Friedrich Händel
Ouverture uit Agrippina, HWV6
‘Non ho cor che per amarti’ uit
Agrippina, HWV6
‘Ah, mio cor’ uit Alcina, HWV34
Ouverture uit Rinaldo, HWV7a
‘Furie terribili’ uit Rinaldo, HWV7a
‘Scherza in mar’ uit Lotario, HWV26
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Met Nederlandse boventiteling
Uw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.
Dit concert wordt opgenomen door Klara en
uitgezonden op 21 januari 2020 om
20 uur tijdens ‘Klara Live’. Bedankt voor
het vermijden van storende geluiden, ook
tussen de delen.
met de steun van het Ontario Arts Council,
een instantie van de Overheid van Ontario.

pauze
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VOCAAL

De korte roman Concerto barocco (1974)
van de Cubaanse schrijver Alejo Carpentier
verhaalt over een fictieve ontmoeting
tussen Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti
en Georg Frideric Händel in Venetië. De
ontmoeting is fictief, maar historisch best
mogelijk. Händels biograaf Mainwaring
vermeldt een ontmoeting tussen Händel
en Scarlatti tijdens een Venetiaans
carnaval. Händel was van 1706 tot 1709 met
tussenpozen in Venetië, in 1709 wordt zijn
opera Agrippina uitgevoerd bij de opening
van het carnavalsseizoen. Dat Vivaldi niet
op een of andere manier bij dit belangrijke
muzikale evenement betrokken was, is
ondenkbaar. Wellicht werden zangeressen
en instrumentalisten van zijn Ospedale delle
Pièta hiervoor geëngageerd. Het vervolg
van het verhaal van Carpentier is pure
fantasie. Vivaldi nodigt zijn twee collega’s uit
voor een nachtje stappen … drie Italiaanse
componisten – Händel weliswaar een Duitser
maar naar muzikale stijl even Italiaans als
zijn collega’s – belandden uiteindelijk in
de Pietà. Er volgt een dronkenmansscene
waarin muzikale stijlen zich tot één groot
anachronisme mengen. Klap op de vuurpijl
is de entree van Louis Armstrong die, gelokt
door de klanken van Händels trompetaria
The trumpet shall sound, zelf Go down
Moses ten beste geeft. Deze heerlijk
virtuoos geschreven, surreële novelle laat
de lezer achter met de overweging dat
muzikale barok van alle tijden is, ze vele
gezichten heeft en in hoofdzaak Italiaans
is … precies waar dit programma over gaat.

te koppelen aan hun tegengestelden worden
de gevoelens intenser: trouw en ontrouw,
liefde en haat, seksuele aantrekkingskracht
aan afkeer of vreugde aan droefheid.
Vaak worden deze emoties uitvergroot:
verliefdheid wordt dweepzucht, vreugde
wordt extase, angst wordt doodsangst
en liefde wordt dodelijke passie.
In de aria V’adoro, pupille uit Händels Giulio
Cesare in Egitto tracht Cleopatra Julius
Caesar te verleiden. Om de verleidingsaria
visueel overtuigender te maken plaatste
Händel een klein orkestje op de scene. Het
trage largo en de bescheiden bezetting
lieten Francesca Cuzzoni, de eerste
vertolkster van deze rol, toe om het dacapodeel naar hartenlust te versieren met
lange vocalises. Of Händel zo tevreden
was met zijn aanvankelijke toegeeflijkheid
valt te betwijfelen: een paar jaar later
dreigde hij la Cuzzoni door het raam te
gooien als ze bleef weigeren om de aria’s te
zingen zoals hij ze had neergeschreven.
Cuzzoni’s tegenspeler als Giulio Cesare was
de beroemde castraat Francesco Bernardi
alias il Senesino. In Italië was de verering voor
de stem als vehikel van menselijke emotie
zo groot dat men jonge knapen seksueel
verminkte opdat ze hun gouden stem
behielden. In de opera Ercole su’l Termodonte
van Antonio Vivaldi zijn niet minder dan zeven

• In de barokke opera staan intense
individuele emoties centraal.
• Vaak worden deze
emoties uitvergroot.
• Italië was het epicentrum
van de barokke opera, met
componisten als Vivaldi, Locatelli
en Händel – een Duitser die ook
enkele jaren in Italië sleet.

Opera is het koninginnengenre van de
barok, de muziekstijl die samen met de
opera rond 1600 begon. In de barokke
opera staan intense individuele emoties
centraal, de interne logica van het verhaal
wordt er zonder al te veel scrupules aan
opgeofferd. Het gamma van deze emoties
is schier eindeloos: verliefdheid, liefde,
vreugde, vriendschap, eenzaamheid,
aanhankelijkheid, angst ... Door deze emoties
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van de acht hoofdrollen voor castraten.
Zoals in zovele barokopera’s heeft de plot
weinig om het lijf: de held Hercules moet het
zwaard van de Amazonekoningin Antiope
stelen maar liefdesrelaties zetten de
verhoudingen vriend-vijand op hun kop. In de
aria Amato ben betuigt Ippolita, de dochter
van Antiope, haar liefde voor Hercules’
wapenbroeder Theseus. De bezetting van
de aria is minimaal: sopraan, viool en basso
continuo, het effect van de concerterende
vioolpartij is evenwel maximaal.

‘De muzikale barok
is van alle tijden,
heeft vele gezichten
en is in hoofdzaak
Italiaans … net als dit
programma.’

Die spaarzaamheid in middelen kwam de
snelheid ten goede waarmee gecomponeerd
werd. Meteen na zijn aankomst in Venetië
in november 1709 zette Händel zich aan het
werk, drie weken later stond Agrippina op de
planken. Het deels historische verhaal barst
van Agrippina’s leugens, misleidingen en
intriges om haar zoon Nero tot Romeins keizer
te kronen en bevat ironische allusies op de
naijver tussen Paus Clemens XI en de auteur
van het libretto, kardinaal Grimani. ‘Mogen
bedriegerijen, listen en sluwheden nooit
tussen ons komen’, zingt Agrippina in de aria
Non ho cor che per amarti terwijl ze precies
het omgekeerde probeert te bewerkstelligen
en Poppea in haar netten strikt.
De roem van Händel in Londen kwam er met
de opera Rinaldo (1711), die losjes gebaseerd
is op een passage uit de Gerusalemme
liberata van Torquato Tasso. Rinaldo
dankte zijn succes aan zijn prachtige
aria’s en spectaculaire effecten. Stel je
even de scène voor bij de korte aria Furie
terribili waarin Armida op een strijdwagen
voortgetrokken door vuurspuwende draken
door de lucht klieft en de furiën oproept tot
wraak … klaarblijkelijk reden de Walküren
honderdzestig jaar voor Wagner ook al uit.
Magie speelt een belangrijke rol in de opera
Alcina (1735). De tovenares Alcina neemt
haar minnaars gevangen op haar eiland om
deze, wanneer ze hen beu is, in wilde dieren
en rotsen te veranderen. Veel sympathie
kan Alcina niet opwekken. Maar wanneer
haar geliefde Ruggiero haar wil verlaten en
ze de aria Ah, mio cor zingt, doet Händel
onze gevoelens voor haar omslaan. Een

zeer eenvoudige melodie met expressieve
dalende toonreeksen (puoi lasciarmi sola
in pianto) en begeleid met spaarzame
akkoorden, creëert een mysterieuze sfeer
vol leed. In het middendeel wellen Alcina’s
wraakgevoelens op, maar ze moeten snel
wijken voor haar oprechte liefdesverdriet.
Alcina mag dan al erg boosaardig zijn,
maar alleen iemand met een hart van
steen blijft onbewogen bij haar klacht.
Händels opera Lotario kreeg slechts tien
uitvoeringen en staat geboekt als een
flop. Maar Händel wierp nooit iets zomaar
in zijn prullenmand en Lotario bood hem
een reserve aan sublieme aria’s die hij in
andere opera’s wel tot zijn recht liet komen.
Dat deed hij ook met Scherza in mar, een
tempesta- en bravourearia waarin het
hoofdpersonage een storm op zee vergelijkt
met de liefdesstormen in haar eigen hart.
Na succesvolle tournees als vioolvirtuoos in
Italië en Duitsland vestigde Pietro Locatelli
zich in 1729 voorgoed in Amsterdam. Zijn
Concerto grosso is, met excuses voor de
contradictio in terminis, een instrumentale
mini-opera. De titel Il pianto d’Arianna, de
klacht van Ariadne die door Rinuccini in
prachtige poëzie werd gezet, doet dienst
als libretto. In de verschillende secties van
het concerto herkennen we de emoties
waaraan Ariadne, door Theseus verlaten,
ten prooi is: liefdespijn, doodsverlangen,
eenzaamheid, onzekerheid, verwijten
aan haar ex-geliefde en aan zichzelf en
tot slot een zweem van berusting.
— Koen Uvin
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Concerto barocco

Concertgebouw
Circuit

Tafelmusik Baroque Orchestra

22 NOV 2019

cello
Keiran Campbell
Allen Whear

fagot
Dominic Teresi
luit
Lucas Harris
klavecimbel
Charlotte Nediger

Ontdek het Concertgebouw Circuit: een
inspirerend en verrassend parcours
dat je laat kennismaken met de unieke
collectie (klank)kunst, beeldende kunst en
architectuur. Sla zelf aan het musiceren
met de klankinstallaties en geniet van het
unieke zicht op Brugge. Te bezoeken van
woensdag tot en met zondag met gids of
op eigen houtje.
concertgebouwcircuit.be

muziekdirecteur
Elisa Citterio

contrabas
Pippa Macmillan

zo 10 nov 2019 – zo 02 feb 2020

Foto-expo
Joost Vandebrug
Cinci Lei

Het Concertgebouw
onder de kerstboom
Eindejaar is synoniem voor pakjestijd. Nood aan
cadeau-inspiratie? In onze Concertgebouwshop vind je verrassende muzikale en andere
geschenken, zoals het Concertgebouw in
Lego, cd’s, werk van Maud Bekaert … Laat je
de gelukkigen liever zelf beslissen naar welke
voorstelling of welk geschenkje hun hart uitgaat?
Geen nood, de Concertgebouw-geschenkbon
biedt soelaas.
Bestel je geschenkbon voor een bedrag naar
keuze in onze Inkomhal, bij In&Uit Brugge, op
070 22 12 12 of via concertgebouw.be.
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Met Bruce Lee and The Outlaw toont fotograaf,
regisseur en documentairemaker Joost
Vandebrug een rauw en eerlijk beeld van het
leven onder de straten in Boekarest. Zes jaar
lang volgde hij de jonge Nicu samen met een
grote groep daklozen. De Nederlands-Britse
fotograaf legde deze verborgen wereld vast
in een reeks foto’s, die momenteel te zien
zijn in het Concertgebouw. Vandebrug heeft
een passie voor visuele storytelling en werkt
zowel aan eigen projecten als in opdracht van
bedrijven als Nike en Vogue.

Bezoek de tentoonstelling van Joost Vandebrug voor of na een voorstelling in het
Concertgebouw. Of combineer de tentoonstelling met Concertgebouw Circuit, het
origineel bezoekersparcours met kunst en architectuur.
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altviool
Brandon Chui
Patrick Jordan

hobo
John Abberger
Marco Cera
Foto's © Tim Theo Deceuninck

viool
Thomas Georgi
Patricia Ahern
Christopher Verrette
Julia Wedman
Cristina Zacharias
Johanna Novom

In de kijker
WOENSDAG

VRIJDAG

18 DEC 2019

20 DEC 2019
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Halleluja!

Collegium 1704

Ensemble Resonanz

Händel. Messiah

Een Weihnachtsoratorium

Geen muziek groots genoeg voor de
Heer, dacht Händel en hij componeerde
een oratorium dat rechtstreeks de
geschiedenis in ging. De muziek was zo
overweldigend dat het werk er al snel
een lidwoord bij kreeg: dé Messiah. Het
Collegium 1704 geeft opnieuw vleugels
aan dit meeslepende meesterwerk.

Hoe vaak je Bach ook hebt gehoord
of gespeeld, het is nooit genoeg, en
ieder kan uit de 64 ‘nummers’ van het
Weihnachtsoratorium zelf een versie
samenstellen. Resonanz maakte het
werk tot hun thuis. Schuif aan in hun
living, waar de spelers zangers worden en
barokviolen even welkom zijn als vintage
keyboards.

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

