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Een Weihnachtsoratorium

Biografie

Uitvoerders
en programma
—

Tentoonstelling
Joost Vandebrug
Met Cinci Lei 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 NederlandsBritse fotograaf legde deze verborgen
wereld vast in een reeks foto’s,
die momenteel te zien zijn in het
Concertgebouw.

Ensemble Resonanz: ensemble
Hanna Herfurtner: sopraan
Truike van der Poel: mezzosopraan
Benjamin Glaubitz: tenor
Simon Schnorr: bas
Juditha Haeberlin & Swantje Tessmann:
eerste viool
Barbara Bultmann & Corinna Guthmann:
tweede viool
Tim-Erik Winzer & Carrie Elisabeth
Robinson: altviool
Saerom Park: cello
Kit Scotney: contrabas
Markus Schwind: trompet
Michael Petermann: vintage keyboards
Johannes Öllinger: gitaar
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19.15 inleiding door Anna Vermeulen
Ensemble Resonanz (DE) is een
van de meest toonaangevende
ensembles in Duitsland, met hun
drang naar avontuur en uitmuntende
kwaliteit. Ze staan erom bekend in
hun programma’s oude en nieuwe
muziek met elkaar te verbinden. Het
in basis 18-koppige strijkersensemble
werkt zonder vaste dirigent, maar
kiest er voor om samen te werken
met verschillende artistieke partners,
zoals de dirigent Emilio Pomàrico,
violisten Tabea Zimmerman en
Isabelle Faust en cellist JeanGuihen Queyras. Ook ontwikkelt
het ensemble met componisten
nieuw repertoire. Het ensemble is
gevestigd in Hamburg, waar het zijn
thuis vond in een bunker in St-Pauli,
de Resonanzraum. Naast een ruimte
om te experimenteren dient deze
zaal ook als vaste repetitieruimte
voor het ensemble. Maandelijks
organiseren ze er de Urban string
concerts, waar kamermuziek
en elektronische muziek met
elkaar in dialoog gaan. Verder is
Resonanz ensemble in residence
in de Elbphilharmonie. Resonanz
is vanwege hun interessante
programma’s en experimenten
een graag geziene gast op heel
wat concertpodia wereldwijd.

—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Weihnachtsoratorium, BWV248 (1734-35)
(in een bewerking door Ensemble Resonanz)

Bezoek deze tentoonstelling voor of na
een voorstelling in het Concertgebouw
of combineer de tentoonstelling met
Concertgebouw Circuit, ons originele
bezoekersparcours met kunst en
architectuur.

Op www.ensembleresonanz.com/
themen kan je de voortreffelijke
muzikanten van Ensemble
Resonanz beter leren kennen.

10.11.2019-02.02.2020
Concertgebouw
Tentoonstelling Joost Vandebrug
Cinci Lei

Met Nederlandse boventiteling
Uw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.
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KAMERMUZIEK

In de kerk muziek verzorgen die niet te
dramatisch was, maar de luisteraar tot
devotie stemde: dat was een van Bachs
belangrijkste taken toen hij vanaf 1723
Thomascantor werd in Leipzig. Jaar in, jaar
uit moest hij ervoor zorgen dat er tijdens
de lutherse kerkdiensten op zondagen
en op feestdagen een cantate klonk die
stilstond bij de Bijbellezing van de dag.
Bachs Weihnachtsoratorium is een cyclus
van zes zulke cantates. Een voor een
klonken ze in de grote kerken van Leipzig
tijdens de feestdagen in de periode van
Kerstmis in 1734 tot Driekoningen in 1735.
Anders dan gewoonlijk vormen deze zes
cantates samen één plot. Die vertelt het
evangelieverhaal van aan de geboorte
van Jezus, over het wedervaren van de
herders en de naamgeving, tot het bezoek
van de drie wijzen. De evangelieteksten
(van Lucas en Mattheus) drijven de plot
vooruit. Ze worden voornamelijk tijdens
recitatieven gezongen door een tenor, die
optreedt als de evangelist. Daartussen
legt Bach het verhaal voortdurend stil
om erover te reflecteren. Dat gebeurt in
aria’s, koordelen en rijkelijk begeleide
recitatieven met eigentijdse poëzie. Maar
ook de vele vierstemmige koralen die het
oratorium telt, zorgen voor een theologische
uitdieping van het kerstverhaal.
De tekst en melodie van zulke koralen
komen van de lutherse spirituele liederen
die elke kerkganger in Bachs tijd kende. In
de versie van het Weihnachtsoratorium
die Ensemble Resonanz vanavond brengt,
zingt het hele ensemble de koralen dan ook
mee. Naast de vier vocale solisten staat er
geen koor op het podium. De musici van het
Duitse ensemble brengen een compacte
kamerversie van hun favoriete nummers
uit de zes cantates. Daarin laten ze de
voorgeschreven houtblazers en pauken

• Bachs Weihnachtsoratorium
vertelt en reflecteert
over het verhaal van de
geboorte van Jezus.
• Veel van deze feestelijke
muziek recycleerde Bach
uit eerdere werken.
• Ensemble Resonanz benadert het
oratorium niet als monumentale
kerkmuziek, maar wel als
gezellige huiskamermuziek.

achterwege, speelt er slechts één trompet
in plaats van drie en klinkt er bij de basso
continuo naast de basstrijkers geen orgel
of klavecimbel, maar wel vintage keyboards
en elektrische gitaar. Zonder een noot uit
Bachs partij te veranderen, transporteren
ze het oratorium waarmee Bach de
kerkgemeenschap tot devotie stemde zò
naar de huiselijke sfeer die we vandaag
met kerst associëren, en benaderen ze het
diepreligieuze werk als gezellige Hausmusik.
Net als kerkmuziek, is ook Hausmusik
een typisch Duitse muziektraditie. Thuis
musiceren werd in de loop van de 19e
eeuw een hoofdingrediënt van het Duitse
burgerlijke leven. Onder de Hausmusik die
toen in de huiskamers klonk, bevonden
zich reducties van symfonieën en opera’s,
allerlei klavierwerkjes, maar ook religieuze
liederen en kerstliedjes. Hausmusik
speelde namelijk een belangrijke rol
in de beleving van religie, die, zoals de
kerstviering, steeds vaker thuis en minder
in de kerk beleefd werd. Nauw verbonden
met de gewoonte om thuis te musiceren
waren de amateurkoorverenigingen
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die rond 1800 in allerlei Duitse steden
ontstonden. Verschillende van die ‘SingAkademies’ hadden delen van Bachs
Weihnachtsoratorium op hun repertoirelijst
staan en in 1957 bracht de Sing-Akademie
van Berlijn de eerste volledige, zij het
sterk verknipte, publieke opvoering van
het werk. Muziekcritici die toen luisterden,
waren verbaasd over de opgewekte toon
van de muziek. Ze kenden Bach van de
Mattheuspassie, ook een werk dat de
evangelieteksten in muziek vat. Maar in
het Weihnachtsoratorium herkenden
ze niets van de complexe tragiek uit de
passie. Bachs kerstwerk werd beschreven
met precies dezelfde adjectieven die ook
aan kerstliedjes en Hausmusik kleefden:
vrolijk, lyrisch en ‘volkstümlich’.
Het Weihnachtsoratorium heeft inderdaad
een goedgemutste toon. Die past uiteraard
bij het kerstonderwerp. De hele cyclus
begint en eindigt met briljante praal en
onderweg glimt de muziek van het soort
sierlijke, galante melodieën die in zwang
waren in Bachs tijd. De tweede cantate,
die over de herdersbelevenissen vertelt,
kleurde Bach dan weer voornamelijk
lichtvoetig en landelijk in. Ze begint met
een instrumentale Sinfonia waarin een
deinende dans voor strijkers en een
rustiek hobokoortje klinken. In de handen
van Ensemble Resonanz verandert
die pastorale muziek met keyboard,
elektrische gitaar en trompet in een zachte
‘Christmas ballad’. Nogal wat nummers
uit het Weihnachtsoratorium hebben zo’n
dansend karakter. Maar toch klinken er
tussen al de sierlijke opgewektheid en
het gejubel ook veel intieme, diepzinnige
muzikale momenten. Zo duikt Bach met
de prachtige aria Schließe, mein Herze
uit de derde cantate in de gedachten van
Maria bij Jezus’ kribbe met een innige

‘Van verleidingsaria
naar wiegelied, of
van kerkcantate naar
Hausmusik: Bachs
muziek blijft overeind.’
dialoog van sobere voortspinnende
melodieën tussen alt en viool.
Schließe, mein Herze is Bachs enige
nieuw gecomponeerde aria in het
Weihnachtsoratorium. Met uitzondering
van de meeste recitatieven en de koralen
stelde hij het grootste deel van zijn cyclus
samen uit muziek van gelegenheidsstukken
die hij eerder had geschreven. Zijn librettist
construeerde de tekst zo dat ze op die
gerecycleerde nummers paste. Dat was
een gebruikelijke praktijk, waarmee
Bach zijn gelegenheidsmuziek een
tweede leven kon geven en ze zelfs nog
verder kon verfijnen. Door de nummers
en hun bijhorende affecten juist te
kiezen, hoefde hij daarvoor niet aan
expressie in te boeten. Neem bijvoorbeeld
Schlafe, mein Liebster. Oorspronkelijk
was die aria met haar wiegende baslijn
een sensuele verleidingszang. In het
Weihnachtsoratorium klinken diezelfde
wiegende noten als een slaapliedje voor
de pasgeboren Jezus. Dat is het geniale
van Bachs muziek. Van verleidingsaria
naar wiegelied, of van kerkcantate
naar Hausmusik: ze blijft overeind.
— Anna Vermeulen
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Bachs Weihnachtsoratorium
als gezellige huiskamermuziek

Bach bewerkt

Toen de legendarische uitvoering van de
Mattheuspassie op 11 maart 1829 in de
Berlijnse Sing-Akademie een ware Bachrevival veroorzaakte (in feite een bewerking
van en gedirigeerd door Felix Mendelssohn),
begon meteen een bloeiperiode voor
allerhande arrangementen. Dat was
eerst en vooral het geval voor de toen
bijzonder populaire piano die pas enkele
decennia voordien het klavecimbel van het
podium had gestoten. In het arrangeren
van Bachwerken zagen allerlei uitgevers
en componisten (bv. Franz Liszt) een erg
lucratieve bezigheid, met een lawine aan
arrangementen tot gevolg, niet enkel voor
piano maar voor alle mogelijke combinaties
geschikt voor huiskamergebruik en zelfs
voor de concertzaal.

wel integendeel. Weldra weerklinkt Bachs
muziek op synthesizers en computers.
Jazzmusici zoals de Franse pianist Jacques
Loussier, The Modern Jazz Quartet of The
Swingle Singers claimen Bachs muziek. De
Goldbergvariaties worden op accordeon
vertolkt, de Cellosuites op blokfluit en zelfs
op tuba, en menig orgelwerk wordt door de
saxofoons van Bl!ndman vrij tekstgetrouw
onder handen genomen. De Amerikaanse
jazzpianist Uri Caine transformeert de
Goldbergvariaties in een postmodern
allegaartje van stijlen en bezettingen.

wo 15 jan —
zo 19 jan 2020

Een van de meest interessante en geniale
bewerkers van Bachs muziek blijft nog altijd
de Italiaanse pianist en componist Ferruccio
Busoni (1866-1924), wiens bewerking van
de Chaconne uit de Tweede partita voor
viool (BWV1004) een topstuk blijft voor vele
pianisten. Minder uitgevoerd maar daarom
niet minder geniaal zijn nog de bewerking
voor groot orkest van Bachs Preludium en
Fuga in Es (BWV552) voor orgel door Arnold
Schoenberg (gecreëerd op 10 november
1929 o.l.v. Anton Webern) en de mijns
inziens allerbeste bewerking ooit van de
Goldbergvariaties: die voor twee piano’s
door Joseph Rheinberger en Max Reger.

Chez Bach

— Johan Huys

Tegen het einde van de 19e eeuw waren er
al meer bewerkingen in druk verschenen
dan er originele composities waren. Deze
praktijk duurde tot rond 1950, toen het
begrip authenticiteit – zowel wat betreft
uitgaven als uitvoeringen – ingrijpende
veranderingen teweegbracht in de wereld
van de (voornamelijk oude) muziek. Niet
dat daardoor de bewerkingen verdwenen,
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Als er een componist is wiens composities
werden gearrangeerd voor zowat alle
bestaande akoestische en elektronische
instrumenten of mogelijke combinaties
ervan, dan is dit zonder enige twijfel Johann
Sebastian Bach. In feite gaf Bach zelf het
voorbeeld, want hij bewerkte onder meer
concerti van Vivaldi, Telemann, Marcello
en minder bekende tijdgenoten zoals
Johann Ernst van Saksen Weimar voor
zijn geliefde orgel en klavecimbel. Ook
heel wat eigen composities ondergingen
een gedaanteverwisseling. Vioolconcerti
metamorfoseerden in klavecimbelconcerti
of omgekeerd.

De tiende Bach Academie Brugge zet de
deur naar het privéleven van Bach en zijn
familie op een kier. Ontdek jazz en dans
gevoed door Bach, hemelse muziek van
zijn erfgenamen en studenten, en sonates,
cantates en partita’s van de meester
zelf. Bovendien vieren we onze hoofdgast
Philippe Herreweghe en zijn Collegium
Vocale Gent, dat in 2020 50 kaarsjes mag
uitblazen. Neem plaats aan de feesttafel
chez Bach!
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In de kijker
VRIJDAG
01 APR 2020
20.00 Concertzaal

VRIJDAG—ZATERDAG
03—04 APR 2020
19.00 Concertzaal
Mattheuspassie

Roomful of Teeth
Lang. The Little Match Girl Passion

Vox Luminis & Freiburger
Barockorchester
Bach. Mattheuspassie

De vocale superhelden van Roomful of
Teeth kijken niet over grenzen, maar
negeren ze. Caroline Shaw schreef haar
Partita for 8 Voices speciaal voor en met
haar collega’s in Roomful. David Lang giet
in zijn The Little Match Girl Passion dan
weer het hartverscheurende sprookje van
Andersen in een Bachse passie-vorm.

In Bachs monumentale Mattheuspassie
versmelten traditie en vernieuwing tot een
ontzagwekkende constructie. Huisartiest
Vox Luminis verenigt de stemmen
met een van Europa’s legendarische
barokorkesten, aangevoerd door hun
leiders van het eerste uur Petra Müllejans
en Gottfried von der Goltz.

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

