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20.30 KAAP | De Werf

11.00 Kamermuziekzaal

11.00 Kamermuziekzaal

Bobo Stenson

Pluto Ensemble

Gescherpt door Bach

Quodlibet: feest bij Bach
p. 10

Stefanie Troffaes &
Julien Wolfs

i.s.m. KAAP

Bach. Fluitsonates
p. 21

14.00 Kamermuziekzaal

Hartelijk welkom op de tiende editie
van de Bach Academie in het Brugse
Concertgebouw! Dat we u de voorbije
jaren hebben weten te begeesteren met
de muziek en de leefwereld van de cantor
uit Leipzig is geen toeval. Bachs rijke en
enigmatische oeuvre biedt quasi eindeloze
mogelijkheden om publiek én uitvoerders
keer op keer te boeien, te verbluffen én te
ontroeren. Die uitdaging gaan we met veel
enthousiasme ook aan in deze editie Chez
Bach, waarin we als het ware over Bachs
schouder meekijken en glimpen opvangen
van zijn privéleven als familievader,
gerespecteerd burger, onvermoeibare
lesgever en eigenzinnige musicus.

De verweving van Bachs vocale oeuvre met
de bestaande traditie staat centraal in de
concerten door het Pluto Ensemble en Vox
Luminis die focussen op het Florilegium
Portense. Met mijn eigen ensemble, het
vijftig jaar jonge Collegium Vocale Gent,
brengen we u tijdens het slotconcert
een bloemlezing van Bachs allermooiste
cantates. Evenzeer willen we het experiment
aangaan om met een uitgebreider koor
en orkest de romantiek in te duiken
en Bachs invloed op de wondermooie
maar zelden gespeelde koraalcantates
van Felix Mendelssohn te belichten.

Het programma van deze week is naar goede
gewoonte even hoogstaand als gevarieerd.
Voor het instrumentale luik tekenen een
reeks fantastische solisten en ensembles
als mijn goede vriend en pianist Martin
Helmchen, Ensemble Masques en Olivier
Fortin, gambiste Romina Lischka in duo
met Maude Gratton of de heren en dames
van Het Collectief die Bachs tijdloze Kunst
der Fuge tegen een nieuw licht houden.

Als curator is het een eer én een groot
plezier om al dit moois samen met Jeroen
Vanacker en zijn gedreven team aan
u te mogen presenteren. We kijken er
erg naar uit om u deze week te mogen
ontmoeten op één van de open repetities,
inleidingen, concerten of gewoon in de
wandelgangen van dit prachtige huis.

19.15 Magdalenazaal
Inleiding door Pieter T’Jonck
20.00 Magdalenazaal

Opus & Elvedon
Christos Papadopoulos
i.s.m. Cultuurcentrum
Brugge
VR 17 JAN 2020

20.00 Concertzaal

Collegium Vocale Gent
Mendelssohn. Jesu,
meine Freude
p. 5
22.30 Kamermuziekzaal

Olivier Fortin
& Emmanuel
Frankenberg

Het Collectief

Close-up Florilegium
Portense
p. 13

Die Kunst der Fuge, een
anamorfose
p. 22

16.30 Kamermuziekzaal

16.30 Concertzaal

Martin Helmchen

Ensemble Masques

Bach. Partita’s
p. 15

Koffie bij Zimmermann
p. 24

20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

Vox Luminis

Collegium Vocale Gent

De weg naar Leipzig
p. 16

In der süßen Ewigkeit
p. 26

22.30 Kamermuziekzaal

Romina Lischka &
Maude Gratton
Fête galante chez Bach
p. 20

Bach & Couperin
p. 8
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Uw applaus krijgt kleur
dankzij de bloemen van
Bloemblad.
In samenwerking met onze
festivalpartner

Het programma en de organisatie van
de Bach Academie Brugge zijn het resultaat van
een intense samenwerking tussen Collegium
Vocale Gent en Concertgebouw Brugge, onder
curatorschap van Philippe Herreweghe.

Uw toegewijde cantor,
— Philippe Herreweghe

14.30 Kamermuziekzaal

Ignace Bossuyt &
Vox Luminis

Concertgebouw Brugge maakt deel uit
van REMA - European Early Music Network.
—3—

OVERZICHT
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DO 16 JAN 2020

Contextoverzicht

VR 17 JAN 2020

Collegium Vocale Gent
16.00-19.00

ZA 18 & ZO 19 JAN 2020

11.00 Belfort, Markt Brugge

Bach op de beiaard
DO 16 JAN 2020

10.30-13.30
Concertzaal

Open repetities
Collegium Vocale Gent

OVERZICHT

Tijdens de open repetities
lichten Collegium
Vocale Gent en Philippe
Herreweghe een tip van de
sluier. Je bent getuige van
een vaak zeer persoonlijk
artistiek groeiproces.
Gratis met een ticket
binnen Bach Academie
Brugge
VOCAAL

VR 17 JAN 2020

10.30-17.00 Forum 6

Thuis bij Bach en
erfgenamen
Luistercursus
Het leven en werk van
Johann Sebastian Bach
hebben geen geheimen
meer voor Ignace Bossuyt.
In deze cursus ontwart
hij de lijnen die lopen
van vader Bach tot zijn
(muzikale) erfgenamen
zoals Felix Mendelssohn.

Wim Berteloot
Willem Créman (1895-1970)
Herinneringen aan
J.S. Bach
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Preludium uit Luitsuite,
BWV997
(arr. Bernard Winsemius)
Air uit Pastorale, BWV590
(arr. Bernard Winsemius)
Bist du bei mir uit Zweiten
Notenbuch der Anna
Magdalena Bach, BWV568
(arr. Ronald Barnes)
Prelude voor luit, BWV998
(arr. Frank Deleu)
Air uit Suite, BWV1068
(arr. Leen ‘t Hart)
Jesus bleibet meine Freude
uit Cantate, BWV147
(arr. Wim Berteloot)
Siciliano uit Fluitsonate,
BWV1031
(arr. Peter Bremer)

Johann Sebastian Bach
Sinfonia/Arioso uit
Klavecimbelconcerto,
BWV1056
(bew. Brecht Berteloot)
Cellosuite nr.4, BWV1010
Prelude / Allemande /
Courante / Sarabande
/ Bourrée 1 / Bourrée 2 /
Gigue
(arr. Arie Abbenes)
VR 17 — ZO 19 JAN 2020

30 min. voor de
meeste concerten
Inkomhal

Studenten
Conservatorium
Brugge
Bachs boudoir
Huize Bach liep over van de
studenten, alle leeftijden
en niveaus door elkaar.
Studenten piano van het
Brugse conservatorium
laten horen hoe dat moet
geklonken hebben.
p. 30
TALENT TELT

Wim Berteloot (1967)
Miniaturen op B.A.C.H.
(selectie)
Toccata / Menuetto /
Inventio /
Preludium / Fugato

Mendelssohn. Jesu, meine Freude

20.00 Concertzaal
19.15 inleiding door Ignace Bossuyt
Collegium Vocale Gent: koor & orkest
Philippe Herreweghe: dirigent
Dorothee Mields: sopraan
Thomas Hobbs: tenor
Tobias Berndt: bas
—
Felix Mendelssohn (1809-1847)
O Haupt voll Blut und Wunden (1830)
Jesu, meine Freude (1828)
Wer nur der lieben Gott lässt walten (1829)
Verleih’ uns Frieden (1831)
Mitten wir im Leben sind, opus 23 nr.3 (1830)
Nicht unserm Namen, Herr, psalm 115,
opus 31 (1830)
—
Met Nederlandse boventiteling
Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden
door Klara. Bedankt voor het vermijden van
storende geluiden - ook tussen de delen.

Mendelssohn in het
voetspoor van Bach
De naam van Felix Mendelssohn roept
onmiddellijk de historische uitvoering op van
de Mattheuspassie van Johann Sebastian
Bach, die hij in 1829, twintig jaar jaar oud,
in Leipzig dirigeerde. Zijn interesse voor
en zijn kennis van de Bijbel, die verband
houden met zijn joodse afstamming en de
bekering tot het protestantisme van zijn
voorouders, gaan hand in hand met zijn
enthousiasme voor de muziek van Bach,
waarmee hij al heel vroeg in contact kwam.
Zijn grootvader, de filosoof Moses
Mendelssohn, en zijn groottante
Sarah Levi hadden beiden muziek
gestudeerd bij Johann Philipp Kirnberger,
componist, theoreticus, en een van de
belangrijkste leerlingen van Bach. Van
zijn grootmoeder Bella Salomon kreeg
hij in 1823 als kerstgeschenk een kopie
van de Mattheuspassie. Mendelssohns
leermeester, de componist Carl Friedrich
Zelter, was niet alleen directeur van de
Berlijnse Singakademie, die beschikte over
een uitstekende muziekbibliotheek, maar
tevens een enthousiaste bewonderaar van
het werk van Bach. De gedenkwaardige
directie van de Mattheuspassie was het
begin van een reeks uitvoeringen van Bachs
werk, vooral in de jaren dat Mendelssohn
directeur was van het Gewandhaus in
Leipzig. Zelf speelde hij geregeld op piano
Bachs klavierconcerti en publiceerde
hij een aantal van de orgelwerken.

i.s.m. Davidsfonds Academie
LEZING & DEBAT
GENRE

VOCAAL
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Het spreekt voor zich dat Mendelssohn
voor zijn religieuze muziek inspiratie
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WO 15 JAN 2020

17 JAN 2020

— Felix Mendelssohn

zocht bij de grote Thomascantor. Zijn
cantates gebaseerd op koralen zijn de
meest representatieve voorbeelden van
de invloed van Bachs gelijkaardige werken.
Uit 1830 dateert de cantate O Haupt
voll Blut und Wunden, op het koraal dat
vooral bekend is uit Bachs Mattheus. Het
werk bevat drie delen die corresponderen
met Bachs compositietechnieken: (1) een
openingskoor waarbij de melodie in brede
notenwaarden in de sopraan is geplaatst
tegenover contrapuntische onderstemmen
gebaseerd op het koraal, met een essentiële
deelname van het orkest; (2) een aria voor
bariton en orkest, met referenties aan
de koraalmelodie; en (3) een koraalstrofe
voor koor en orkest in een eenvoudige
akkoordische schrijfwijze. Op ditzelfde
stramien is de koraalcantate Wer nun den
lieben Gott läßt walten gebaseerd. In 1830
bundelde Mendelssohn in zijn opus 23 drie
religieuze werken voor koor, solisten en orgel,
waaronder een achtstemmige toonzetting
van Luthers koraal Mitten wir im Leben sind,
waarin dramatiek en reflectie hand in gaan

Het eendelige, innige en ontroerende Verleih’
uns Frieden, op Luthers vertaling van de
antifoon voor de vrede Da pacem, ontstond
in Rome in 1831. De koraalmelodie wordt
driemaal gepresenteerd, als een crescendo
door toevoeging van instrumenten en
stemmen: eerst bas, dan alt, ten slotte
het vierstemmige koor. De orkestpartijen
zijn prachtig uitgewerkt, vanaf de inzet
met twee cello’s tot het tutti met strijkers
en de houtblazers (fluiten, klarinetten en
fagotten). Bachs motet Jesu, meine Freude
inspireerde Mendelssohn in 1828 tot een
cantate op ditzelfde koraal, een briljant
contrapuntisch uitgewerkte compositie,
waarin elke stem en elk instrument als
zelfstandige partij aan bod komen.
Naast koraalcantates componeerde
Mendelssohn vanaf 1830 ook een aantal
liturgische werken op basis van psalmen.
De vroegste psalm is Nicht unserm Namen
Herr, de Duitse versie van psalm 115, een
smeekbede en een lofzang, voor solisten,
koor en orkest. De strenge polyfonie (het
beginkoor) contrasteert met plechtige
akkoordische declamatie (in het slotkoor
Die Todten werden dich loben) en meer
lyrische solistische tussenkomsten (het
arioso Er segne euch voor bariton). Naast
Bach stonden hier de psalmcomposities
model die Händel in Rome componeerde en
waarvan Mendelssohn een kopie bezat.

Collegium Vocale Gent
Koor

Orkest

sopraan
Dorothee Mields
Gunhild Alsvik
Annelies Brants
Chiyuki Okamura
Magdalena Podkoscielna
Elisabeth Rapp

concertmeester
Christine Busch

alt
Anne-Lou Bissière
Marlen Herzog
Cécile Pilorger
Alexander Schneider
Julia Spies
Bart Uvyn
tenor
Thomas Hobbs
Malcolm Bennett
Peter Di-Toro
Johannes Gaubitz
Vincent Lesage
Hitoshi Tamada
bas
Tobias Berndt
Nikolaus Fluck
Philip Kaven
Eddie Mofokeng
Robert van der Vinne
Bart Vandewege

tweede viool
Isabelle Farr
Marieke Bouche
Corrado Masoni
Anna Sager
Verena Sommer
Lotta Suvanto
altviool
Deirdre Dowling
Donata Böcking
Kaat De Cock
Pablo de Pedro
Wendy Ruymen
cello
Ageet Zweistra
Louise Audubert
Harm-Jan Schwitters
Gésine Queyras
contrabas
Miriam Shalinsky
Joe Carver

Het was er Mendelssohn niet om te doen
Bach (of Händel) zomaar te kopiëren, maar
juist om de steriliteit van de 19e-eeuwse
kurkdroge kerkmuziek nieuw leven in te
blazen door terug te grijpen naar het
werk van de componist die de religieuze
boodschap verzoende met kwalitatief
hoogstaande muziek, op basis van
gedegen technisch meesterschap.
— Ignace Bossuyt

eerste viool
Baptiste Lopez
Felicia Graf
Meng Han
Dietlind Mayer
Maria Rocca

orgel
Maude Gratton

GENRE
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fluit
Amélie Michel
Jan Van den Borre
klarinet
Nicola Boud
Jean-Philippe Poncin
hobo
Marcel Ponseele
Taka Kitazato
fagot
Julien Debordes
Carles Cristobal
hoorn
Anneke Scott
Mark Demerlier

17 JAN 2020

‘Ik heb religieuze
muziek gecomponeerd
omdat ik er behoefte
aan had, precies
zoals men een
onweerstaanbare
drang voelt om een
bepaald boek, zoals de
Bijbel, te lezen en er
genoegen in vindt.’

als uitdrukking van de tweespalt tussen de
zwakheid van de mens en zijn vertrouwen
op God. Het intieme, vertroostende
slot is bijzonder indrukwekkend.

VR 17 JAN 2020

Olivier Fortin &
Emmanuel Frankenberg
Bach & Couperin

—
Olivier Fortin & Emmanuel Frankenberg:
klavecimbel
—

17 JAN 2020

François Couperin (1668-1733)
Allemande voor twee klavecimbels
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Prelude en fuga in Es, BWV552
François Couperin
Les Bergeries
Les Barricades mystérieuses
Johann Sebastian Bach
Prelude en fuga in c, BWV545
François Couperin
Sarabande La Lugubre
Chaconne La Favorite
Johann Sebastian Bach
Concerto voor twee klavecimbels in C,
BWV1061
—
met de steun van Piano’s Maene

KLAVIER

Uit de bibliotheek van Bach
‘Ik kan niets beters doen als lofprijzing
aan het adres van Couperin dan u te
melden dat de geleerde Bach hem hoog
waardeerde.’ Deze woorden noteerde de
componist en muziektheoreticus Friedrich
Wilhelm Marpurg in 1740 over Bachs kennis
van het werk van François Couperin, de
Franse componist wiens 27 suites voor
klavecimbel het culminatiepunt vormen
van de ‘Franse klavecimbelschool’. Deze
ordres, zoals Couperin ze zelf betitelde,
verschenen in vier bundels tussen 1713 en
1730. Uit het tweede boek nam Bach in het
Clavierbüchlein dat hij in 1722 voor zijn vrouw
Anna Magdalena Bach samenstelde het
populaire werk Les Bergeries op. Bachs zoon
Wilhelm Friedemann kopieerde uit diezelfde
bundel de Allemande à deux claveçins.
Het is aannemelijk dat Bach ook Couperins
belangrijke theoretische werk L’art de
toucher le claveçin uit 1716 kende.
Een interessant detail vermeldt Bachs eerste
biograaf Johann Nikolaus Forkel. Zowel
Couperin als Bach zouden los van elkaar
het gebruik van de duim bij het klavierspel
hebben geïntroduceerd en aanbevolen, ter
bevordering van een vloeiende uitvoering
en de mogelijkheid om ook de belangrijke
binnenstemmen gemakkelijker te kunnen
spelen. Forkel voegt eraan toe dat Bach
Couperin bewonderde, maar dat hij niet zo
erg gesteld was op het soms exuberante
gebruik van de versieringen die de melodie
al te zeer verdoezelden. Het gebruik van de
zogenaamde ornements is inderdaad een
van de meest typische – en ook charmerende
– kenmerken van de Franse klaviermuziek,
samen met de style brisé of style luthé, in
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22.30 Kamermuziekzaal
(deuren open vanaf 22.15)

nabootsing van het luitspel, waarbij de noten
van een akkoord niet samen, maar na elkaar,
als arpeggio, worden uitgevoerd.
In zijn ordres neemt Couperin nog wel
typische, op affectief gebied eerder
neutrale dansen op als allemande, courante,
sarabande en gigue, maar de meeste zijn
verfijnde karakterstukjes met een titel (zoals
de ‘pastorale’ Les Bergeries).
Zoals Bach droeg Couperin ook de meer
op het puur melodische gerichte Italiaanse
muziek een warm hart toe, zoals blijkt uit
zijn interessante verzameling kamermuziek
met de sprekende titel Les Goûts réünis.
Ook Bach richtte zijn blik naar het zuiden
in zijn sonates en concerti, met Antonio
Vivaldi als één van de geprefereerde
modellen. Met zijn uitgesproken voorkeur
voor dialogerende gelijkwaardige partijen
drukte Bach zijn persoonlijke stempel

op die instrumentale genres, zoals in het
Concerto voor twee klavecimbels, BWV1061.
Aan de oorspronkelijke versie voor twee
soloklavieren voegde Bach naderhand
partijen voor strijkers toe, die echter niet
essentieel zijn. Het werk is een representatief
voorbeeld van wat men aanvankelijk
verstond onder het ‘concerterend principe’:
woord en wederwoord, voorstelling en
herhaling, zelfstandigheid van elke partij,
samenspel en dialoog. Elk deel is volgens
dit principe opgebouwd, met als bekroning
een briljante afsluitende fuga, waar de vier
stemmen geleidelijk worden ingevoerd
en van dat moment af een fascinerend
kwartet vormen. Tegenover de uitgesproken
ritmische stuwing in de hoekdelen overheerst
in het middendeel, in onderlinge dialoog, de
lyrisch-melodische ontplooiing.
— Ignace Bossuyt
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ZA 18 JAN 2020

Johann Sebastian Bach
Canon zu 8 Stimmen, BWV1072 & 1073
Canon naar Melchior Franck
Canon zu 4 Stimmen, BWV1077

Quodlibet: feest bij Bach

11.00 Kamermuziekzaal
(deuren open vanaf 10.45)
—

18 JAN 2020

Pluto Ensemble
Michaela Riener: sopraan
Marnix De Cat: alt & muzikale leiding
Geoffrey Degives & Tore Denys: tenor
Harry van der Kamp: bas
Wim Maeseele: luit
Dimos De Beun: orgel, klavecimbel & fluit
Nicholas Milne: viola da gamba
—

Anoniem
Kraut und Rüben / Ich bin so lang nicht
Balthasar Resinarius (1485-1544), Dieterich
Buxtehude (1637-1707), Johann Christoph
Bach (1642-1703) & Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Erhalt uns Herr
Michael Praetorius (1571-1621) & Philipp
Spitta (1841-1894)
Kirchen-Quodlibet, reconstructie Redeker &
Hilgenfeldt
• Durch Adams Fall
• Wir glauben all an einen Gott
• Vater unser
• Ach Gott, vom Himmel sieh
• Erhalt uns Herr
Johann Göldel
Glaubens-Quodlibet, reconstructie Redeker
& Hilgenfeldt
• Vater unser
• Wir glauben all an einen Gott
• Jesus Christus unser Heiland
• Christ unser Herr
• Mensch will du leben seliglich
Johann Michael Bach (1648-1694)
Ich weiss, dass mein Erlöser lebt / Christus
der ist mein Leben
Johann Sebastian Bach
Gib dich zufrieden, BWV512, uit
Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach
Sarabande en Double uit Partita nr.1,
BWV1002

Johann Sebastian Bach
Canons uit BWV1087
Variaties op de baslijn uit de
Goldbergvariaties
Ludwig Senfl (ca.1489-1543)
Das Gleut zu Speyer °
Mathias Greiter (ca.1495-1550)
Quodlibet, Fürt yede stymm ir eigen text °
Jobst von Brandt (1517-1570)
Stand auf Käterlein *

Georg Forster
Der Pfarer von Sant Veit *
Johann Sebastian Bach
Allegro ma non tanto uit Gambasonate in G,
BWV1027
Melchior Franck
Weinlied
Johann Sebastian Bach
Quodlibet, BWV524
Johann Conrad Geisthirt (1669-1724) &
Marnix De Cat (1967)
Fuga uit Daran ist erschienen die
Liebe Gottes
Johann Sebastian Bach
Goldbergvariatie nr.30, BWV988
18 JAN 2020

Pluto Ensemble

Mathias Greiter
Quodlibet Zum Biere °
Melchior Franck
Bierlied
Wolfgang Schmeltz l(ca.1500-1564)
Quodlibet, Fürt yede stymm ir eigen text °
Da trunken sie °
Georg Forster (1510-1568)
Quodlibet Presulem sanctissimum *
Lorenz Lemlin (1495-1549)
Der Guzgauch auf der Zäune saß *

Melchior Franck (1579-1639)
Viva la musica

* uit Frische Teutsche Liedlein (Georg Forster, 1539-56)
° uit Guter, seltzamer, und künstreicher teutscher Gesang (Wolfgang Schmeltzl, 1544)

VOCAAL
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Familiefeesten chez Bach, dat waren
legendarische aangelegenheden. Groot
of klein, wie ook maar een instrument
kon vasthouden of enigszins op toon kon
zingen, deed mee – en ze waren met veel. De
happenings begonnen net als dit concert
steevast met een koraal, voordat de menigte
zich ging uitleven in gaandeweg minder
zedige zang.
Een speciaal genre was het quodlibet,
vertaald ‘zoals je wilt’, dat vanaf de late
middeleeuwen in allerlei gedaantes in heel
Europa opduikt. De vroegbarokke Duitse
variant combineert spitsvondige humor en
elementen van een gezelschapsspel voor
muzieknerds door verschillende melodieën
met hun eigen tekst met elkaar te verweven.
Het voor ons beroemdste voorbeeld is
ongetwijfeld Bach 30e Goldbergvariatie,

waarin een aantal Duitse volksliederen, zelfs
zonder de tekst, direct herkenbaar moeten
zijn geweest voor luisteraars toentertijd.
Marnix De Cat sprokkelde een imaginair
Bach-feest bij elkaar, met onder meer het
exemplarische Glaubens-Quodlibet waarin
Johann Göldel maar liefst 5 koraalmelodieën
laat versmelten. Daarnaast passeren canons
de revue, want ook daar geldt de kunst van
het al dan niet geïmproviseerd combineren.
En dan zijn er nog de bundels van Wolfgang
Schmeltz en Georg Forster met enkele van
de vroegste voorbeelden van quodlibets in
Duitsland.

Ignace Bossuyt & Vox Luminis
Close-up Florilegium Portense

14.00 Concertzaal
(deuren open vanaf 13.45)
—

De grote Johann Sebastian schreef trouwens
ook een quodlibet mét tekst, een kolderieke
affaire die wellicht klonk bij Bachs eerste
huwelijk, met Maria Barbara Bach.

Vox Luminis
Lionel Meunier: muzikale leiding & bas
Zsuzsi Tóth & Stefanie True: sopraan
Alexander Chance, Jan Kullmann & Dina
König: alt
Philippe Froeliger, Raphael Höhn &
Jacob Lawrence: tenor
Sebastian Myrus: bas
Bart Jacobs: orgel

— Albert Edelman

Ignace Bossuyt: spreker

— Nieuwe Testament
Hans Leo Hassler (1564-1612)
Pater noster
Sethus Calvisius (1556-1615)
Quaerite primum
Roland de Lassus (1532-1594)
Tristis est anima mea
Christian Roth (ca.1585-ca.1640)
Allein zu dir, koraal
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Allein zu dir, Herr Jesu Christ,
slotkoraal uit BWV33

—
Motetten uit Florilegium Portense
— Oude Testament
Melchior Franck (ca.1579-1639)
Wenn ich nur dich habe, psalm 73
Christian Erbach (1568-1635)
Deus, Deus meus, respice, psalm 22
Valentin Haussmann (1565-1614)
Man wird zu Zion sagen, psalm 87
Teodore Riccio (ca.1540-ca.1600)
De profundis, psalm 130

Bachs handschrift van Quodlibet, BWV524

VOCAAL
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Naar eigen goesting …

ZA 18 JAN 2020

Martin Helmchen

In 1729 schafte Bach voor de Thomasschule
in Leipzig een bundel polyfone muziek
aan van meer dan een eeuw oud: de
legendarische uitgave Florilegium Portense,
de ‘bloemlezing uit Pforta’. Pforta was – en
is nog – een eliteschool in Naumburg aan
de Saale, ca. 60 km ten zuidwesten van
Leipzig. Een centrale figuur in Pforta was
de componist Sethus Calvisius (1556-1615),
die er schoolcantor was. Tijdens die jaren
legde hij een rijke verzameling aan van
religieuze polyfone motetten, een repertoire
dat Erhard Bodenschatz, cantor van 1600
tot 1603, aanzienlijk uitbreidde (tot 265
composities). De meeste werken zijn in het
Latijn, enkele in het Duits. Het zijn vooral
achtstemmige, dubbelkorige motetten,
overwegend geschreven in een akkoordische
stijl, waarbij de stemmen de tekst gelijktijdig
declameren, wars van geleerde technieken
of virtuoos vertoon. De verzameling bevat
werken van zowel katholieke als protestantse
componisten uit de periode ca.1560ca.1620, vooral Duitsers en Italianen. Voor
de meeste componisten van die tijd was het
ideale model voor het Latijnse motet het
werk van Roland de Lassus (1532-1594), de
kapelmeester van de Beierse hertogen in
München. Hij is dan ook in het Florilegium
ruim vertegenwoordigd. De bundel kende
een enorme verbreiding. Talrijke herdrukken
volgden, maar ten tijde van Bach was
het polyfone motet al een ouderwets en
nagenoeg uitgestorven genre. Bachs
aankoop van deze verzameling toont evenwel
aan dat het genre nog steeds een plaats had
in het religieuze repertoire, als oefenstof in
de Thomasschule, maar ook in de liturgie. In
Leipzig was er immers voorgeschreven dat
bij het begin van de dienst een motet moest
gezongen worden.

Bach. Partita’s
16.30 Kamermuziekzaal
(deuren open vanaf 16.00)
—
Martin Helmchen: piano
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Partita nr.2 in c, BWV826 (1726)
• Sinfonia
• Allemande
• Courante
• Sarabande
• Rondeau
• Capriccio
5 koraalvoorspelen
Nun komm, der Heiden Heiland, BWV659 °
Wachet auf, ruft uns die Stimme. BWV645 °
Nun freut euch, lieben Christen g’mein,
BWV734 °
Herzlich thut mich verlangen, BWV727 *
Nun danket alle Gott, BWV657 *
Partita nr.4 in D, BWV828 (1728)
• Ouverture
• Allemande
• Courante
• Aria
• Sarabande
• Menuet
• Gigue
met de steun van Piano’s Maene

° arr. Ferruccio Busoni
* arr. Max Reger

— Ignace Bossuyt

KLAVIER
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Bidden en dansen
op het klavier
Tot de kernstukken van Bachs klaviermuziek
behoren de zes partita’s of suites die
hij in 1731 uitgaf. De basisidee voor de
samenstelling van een suite bestond in
de afwisseling van dansen, dansachtige
stukken en meer abstracte delen, die
contrasteerden qua tempo, metrum, textuur
en karakter. Soms bleef het danskarakter
bewaard, meestal werd de dans echter
in een compositorisch complexere stijl
uitgewerkt, bijvoorbeeld in een fuga zoals in
de Ouverture en de Gigue van Partita nr.4.
De vier ‘klassieke’ dansen (allemande,
courante, sarabande en gigue) werden
aangevuld met andere, zoals het menuet,
samen met een rijke variatie aan andere
stukken als rondeau, capriccio en aria. De
inleidende delen (sinfonia, ouverture) zijn
doorgaans uitgebreid en zeer persoonlijk
opgevat, onder meer door de vermenging
van stijlen, zoals in de sinfonia, waar een
typisch vinnige Franse inzet gevolgd wordt
door een Italiaans getint, violistisch andante,
en aansluitend een snelle fuga (Bachs
stokpaardje). In Bachs orgelmuziek nemen
de koraalbewerkingen een centrale plaats
in, meestal bestemd als voorspel in de
liturgie, waar het koraal diende als luthers
gemeenschapslied. Aan het koraal voegt
Bach vaak prachtige tegenmelodieën toe,
zoals in het bekende Wachet auf (BWV645).
Latere componisten die Bach bewonderden,
zoals Ferruccio Busoni en Max Reger,
maakten heel wat arrangementen van deze
werken voor piano, soms met persoonlijke
ingrepen, soms getrouw aan het model.
— Ignace Bossuyt
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Bachs muzikale bijbel
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Vox Luminis
De weg naar Leipzig

—

18 JAN 2020

Vox Luminis: ensemble
Lionel Meunier: muzikale leiding & bas
Zsuzsi Tóth & Stefanie True: sopraan
Alexander Chance & Dina König: alt
Philippe Froeliger & Raphael Höhn: tenor
Sebastian Myrus: bas
Tuomo Suni & Johannes Frisch: viool
Mieneke van der Velden & Ricardo Rodriguez
Miranda: viola da gamba
Jasu Moisio: hobo
Benny Aghassi: blokfluit & fagot
Ronan Kernoa: cello
Bart Jacobs: orgel
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV106
Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir, BWV131
pauze
Nach dir, Herr, verlanget mich, BWV150
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, BWV12
—
Met Nederlandse boventiteling

VOCAAL

Van Mühlhausen
naar Leipzig
De cantates die Bach in Mühlhausen en
Weimar componeerde tussen 1707 en 1714,
voor hij Thomascantor werd in Leipzig,
behoren nog tot een type dat aansluit bij de
zeventiende-eeuwse traditie. De stereotiepe
opbouw van de Leipzigercantates, in
een systematische afwisseling tussen
recitatieven, aria’s en koralen, en gebaseerd
op teksten die zowel bestaan uit Bijbelverzen,
koralen en (vooral ook) vrije poëzie, is nog
afwezig. De rijkdom van die vroege cantates
is precies gelegen in hun diversiteit.
De cantate Aus der Tiefen rufe ich, Herr,
zu dir, vermoedelijk bestemd voor een
boeteliturgie, is gebaseerd op de Duitse
vertaling van de smeekpsalm De profundis
(‘Uit de diepten roep ik tot u, o Heer’),
met toevoeging van enkele toepasselijke
koraalstrofen. Nach dir, Herr, verlanget mich,
over de mens die in gevaar zijn vertrouwen op
God stelt en aldus redding vindt, combineert
verzen uit psalm 25 met vrije rijmende poëzie.
De tekst van Gottes Zeit is die allerbeste
Zeit, voor een dodenliturgie, een van Bachs
bekendste cantates, is samengesteld uit
Bijbelverzen uit het Oude en het Nieuwe
Testament en koralen. Typerend voor dit
type is een sfeerbepalende, zelfstandige
instrumentale inleiding, zoals de stemmige
sonatina voor ‘zachte’ instrumenten
(blokfluiten en viola da gamba’s) in Gottes
Zeit. Opvallend in deze cantates is ook dat
de afzonderlijke delen soms bestaan uit
contrasterende fragmenten die zonder
onderbreking in elkaar overgaan. Een
briljant fragment uit Gottes Zeit is de

— 16 —

passage Es ist der alte Bund: Mensch, du
musst sterben! – Ja, komm, Herr Jesu,
komm: het eerste, vierstemmige fragment
wordt uitgevoerd samen met het tweede,
voor sopraan. Het Oude en het Nieuwe
Verbond (de dood tegenover het leven door
Christus) staan hier tegenover elkaar: Bach
symboliseert die op grandioze wijze door
de ‘oude’ contrapuntische stijl enerzijds en
de ’moderne’ barokke schrijfwijze voor solo
met basso continuo anderzijds. Ook treffen
we er Bachs typische combinatietechniek
aan, waarbij een ariafragment (Heute wirst
du mit mir im Paradies sein, de belofte van
Jezus aan de goede moordenaar) wordt
gecombineerd met een toepasselijk koraal
(Mit Fried und Freud ich fahr dahin).

op ich hoffe, waarna een vertraging op
lass mich nicht zu Schanden werden te
niet wordt gedaan door het allegro op
dass sich meine Feinde nicht freuen. Het
slotdeel, Meine Tage in dem Leide, is een
chaconne, een geliefde vorm bij Bach,
waarbij een steeds herhaalde basformule
dient als eenheidsscheppend fundament.
Dit basthema ontleende Brahms aan Bach
voor de finale van zijn Vierde symfonie.
Bekend als een van meest typische – en
emotioneel de meest indringende –
voorbeelden van ditzelfde principe is het
beginkoor van de cantate Weinen, Klagen,
Sorgen, Zagen, waar Bach – na een
instrumentale inleiding met een meesterlijke
hobosolo – als basis een chromatische bas
kiest als uitdrukking van intens verdriet en
klacht. Dit koor, doorspekt met dissonanten,
gaat door merg en been. Wanneer de tekst
in positieve zin naar Christus verwijst (die
das Zeichen Jesu tragen) versnelt het tempo
tot allegro. De cantate evolueert in haar
totaliteit van ‘regen naar zonneschijn’ (Nach
dem Regen blüht der Segen zingt de tenor
in de aria Sei getreu, passend ondersteund
door een trompet die zich triomfantelijk
profileert met de koraalmelodie Jesu, meine
Freude). Deze cantate illustreert treffend de
woorden van Christus in het evangelie, waar
hij in zijn afscheidsrede de apostelen belooft:
‘Uw droefheid zal in vreugde verkeren’.

In Aus der Tiefen citeert Bach twee strofen
uit hetzelfde koraal in combinatie met een
ariafragment: in de bassolo met hobo So
du wilsst Herr, Sünde zurechnen zingt de
sopraan de strofe Erbarm dich mein in
solcher Last, in de solo voor tenor Meine
Seele wartet auf den Herrn zingt de alt Und
wenn ich denn in meinen Sinn: persoonlijke
reflectie gaat aldus hand in hand met het
gemeenschapslied. Het openingskoor is
een tweeluik: de bedrukte stemming van de
langzame inleiding Aus der Tiefen gaat over
in een levendige, nadrukkelijke smeekbede
(vivace) op Herr, höre meine Stimme.
Tempocontrast als expressief middel
domineert eveneens het eerste koor in de
cantate Nach dir, Herr, verlanget mich,
geschreven voor de bescheiden bezetting
van vierstemmig ensemble, twee violen,
fagot en basso continuo. Zo volgt op de
langzame, van chromatiek doordrongen
inzet Nach dir, Herr een ‘positieve’ versnelling

— Ignace Bossuyt

— 17 —

18 JAN 2020

20.00 Concertzaal
19.15 inleiding door Ignace Bossuyt

2011

2012

2014

2013

artistiek directeur Concertgebouw Brugge
Terugkijkend op 10 jaar Bach Academie
Brugge blijft vooral die ene gedachte
bovendrijven: Bach is onverslijtbaar en blijft
inspireren. De aangrijpende uitvoeringen
door Philippe Herreweghe en zijn Collegium
Vocale Gent zijn steeds het vertrekpunt
voor een jaarlijkse trip die ons ook bij nieuwe
creaties in jazz, hedendaagse dans en
(familie)theaterproducties brengt. Chez Bach
is de juiste insteek voor deze lustrumeditie:
al tien jaar vormen we in januari een tijdelijke
internationale gemeenschap van artiesten
en luisteraars, een echte Bach-familie.

artistiek coördinator Collegium Vocale Gent
Een moment dat in mijn geheugen
gegrift staat, was in Lutherjaar 2017, toen
Collegium in de Walburgakerk een dienst
quasi reconstrueerde. Met alle elementen
aanwezig – motet, samenzang, orgel, de
cantate Ein feste Burg, en de ‘preek’ van
Josse De Pauw – kregen we een volledig
bad, en het publiek ging er enthousiast

2016

2015

Jeroen Vanacker

Jens Van Durme

10 JAAR
BACH
ACADEMIE
BRUGGE

in mee. Het was nooit onze bedoeling om
Bach zo dicht mogelijk te benaderen,
maar de sfeer in die barokke kerk was
zo passend. Die namiddag stapten we
echt uit de normale concertpraktijk,
iets dat we zo zelden kunnen doen.

Katherina Lindekens
ex-artistiek coördinator
Concertgebouw Brugge
Uit ‘mijn’ Bach Academies – ik heb 2011
en 2012 mee geprogrammeerd – blijft me
speciaal de uitstap bij naar het idyllische
Hoeke. Daar ontmoette het publiek Marcel
Ponseele in concert en zijn broer Francis
tijdens een bezoek aan het atelier waar
hij historische hobo’s kopieert. De dag
gaf me een heel nostalgisch gevoel, een
glimp van een ver vervlogen era van
onthaasting, ambacht, meesterschap.
Een excursie als tijdmachine.

Ageet Zweistra
cellist Collegium Vocale Gent
Mijn sterkste Bach Academie-herinnering
blijft ons Edding-concert met Beethovens

2017

2019

Grosse Fuge in 2014, het eerste met onze
toen nieuwe altviolist Pablo de Pedro. Het
was spannend, want hij zou pas nét voor
het concert aankomen, en hoewel we
natuurlijk al hard hadden gerepeteerd, was
er ondertussen een week gepasseerd. Het
concert in de prachtige Kamermuziekzaal
was niet perfect, maar dat gaf niet, een
ander gevoel overheerste: omringd door het
Brugse publiek wisten we zeker dat Pablo
onze nieuwe man moest zijn.

Albert Edelman
artistiek coördinator
Concertgebouw Brugge
De mooiste Bach Academie-momenten
zijn voor mij steevast ’s avonds laat,
als het bijna helemaal donker is in de
Kamermuziekzaal. Dat gold speciaal voor
mijn allereerste editie in 2012, toen we
ademloos luisterden naar pianiste Maude
Gratton. Eenzaam zat ze daar, midden
op scène gevangen in een dunne bundel
licht, maar wat een werelden gingen
er wel niet open. De connectie tussen
muziek, artiest en publiek was maximaal.

2018

2020

Yves De Bruyckere
productieleider Concertgebouw Brugge
Wat de Bach Academie zo bijzonder maakt,
is dat er geen ruimte in het Concertgebouw
ongebruikt blijft. Wie achter de schermen
rondwandelt, hoort vanuit elke hoek
muziek klinken. En dan zijn er natuurlijk
ensembles als Collegium Vocale Gent en
Freiburger Barockorchester, gerodeerde
concertmachines, maar toch nét iets
meer thuis als ze in Brugge neerstrijken.
Dat voel je, en daar doe ik het voor.

Ignace Bossuyt
musicoloog en vaste inleider
Tien jaar Bach Academie: elk van de
meer dan honderd concerten is een
puzzelstukje dat ‘Bach in context’ telkens
weer aanvult tot een veelkleurig landschap
waarvan de schoonheid en de diepgang
zich stap voor stap ontplooien naar
een horizon die alsmaar verder reikt.

Romina Lischka & Maude Gratton

Stefanie Troffaes & Julien Wolfs

Fête galante chez Bach

Bach. Fluitsonates

22.30 Kamermuziekzaal
(deuren open vanaf 22.15)
—
Romina Lischka: viola da gamba
Maude Gratton: pianoforte Walter
(kopie door Chris Maene)
—

18 JAN 2020
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Carl Friedrich Abel (1723-1787)
Adagio & Allegro uit Drexel-manuscript,
WK186&212 (1765–1781)
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Sonate in C, Wq136 (1745)
• Andante
• Allegretto
• Arioso
Freie Fantaisie, Wq67 (1787)
Sonate in g, Wq88 (1759)
• Allegro moderato
• Larghetto
• Allegro assai

Europa’s laatste
gambavirtuozen
In haar laatste hoogtijdagen prikkelde
de gamba de smaakpapillen van
meerdere generaties Duitse componisten
tussen laatbarok en vroegklassiek. Carl
Philipp Emanuel Bach, minstens even
hoog geacht als zijn vader, schreef als
meester van de Empfindsame Stil in
een idioom dat, beschouwd tegen een
Verlichtingsachtergrond, kan worden
gezien als een artistiek manifest tegen
gekunsteldheid en complexiteit, ten voordele
van een meer natuurlijke toonspraak die
een eindeloos scala aan stemmingen en
gevoelens tot uitdrukking wil brengen.
Opmerkelijk is dat elk van Bachs composities
ook voor een ander instrument dan gamba
geschreven zouden kunnen zijn, al weet Bach
wel magische momenten te creëren wanneer
hij haar akkoordische kwaliteiten en diepere
registers inzet. Enkele bijzonder virtuoze
passages kunnen wijzen op een link met Abel,
een familievriend en een van de laatste grote
gambameesters.
Abels handschriftwordt in New York bewaard
als het Drexel-manuscript. Het Adagio
& Allegro kan als visitekaartje van Abels
vakmanschap gelden. De muziek barst
van de ideeën, balanceert tussen klassiek
formalisme en vrije expressie, zit vol panache
en energie, en is bijzonder welsprekend: een
muzikale monoloog gevoed door innerlijke
dialectiek.

11.00 Kamermuziekzaal
(deuren open vanaf 10.45)
—
Stefanie Troffaes: traverso
Julien Wolfs: klavecimbel
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Fluitsonate in E, BWV1035 (1741)
• Adagio ma non tanto
• Allegro
• Siciliana
• Allegro assai
Allegro uit Vioolsonate in g, BWV1019
(ca.1736)
Fluitsonate in A, BWV1032 (ca.1736)
• Largo e dolce
• Allegro
Toccata in e, BWV914
Fluitsonate in b, BWV1030 (ca.1736)
• Andante
• Largo e dolce
• Presto

— Met dank aan het BOZAR Music
en Sofie Taes
KAMERMUZIEK

Brugse virtuoos start
fluitend de dag
Van 1717 tot aan zijn vertrek naar Leipzig
in 1723 was Bach actief als Konzertmeister
van het prinselijk hoforkest in Köthen.
Hij componeerde er heel wat kamer- en
klaviermuziek. Vaak wordt gesuggereerd
dat ook de sonates voor fluit en klavecimbel
uit die periode dateren. Zekerheid hierover
is er niet aangezien sommige sonates
teruggaan op oudere composities en
autografen uit Köthen zijn schaars.
Bachs interesse voor de traversfluit valt
hoe dan ook samen met een bepalende
evolutie: vanaf het midden van de barok en
onder invloed van virtuozen als Quantz in
Duitsland en Hottetere in Frankrijk verdween
namelijk de blokfluit geleidelijk aan van
het toneel ten voordele van de traverso.
Zowel technisch als expressief bleek het een
veel groter potentieel te hebben dat Bach
ten volle exploreert in zijn fluitsonates.
BWV1030 is Bachs meest uitgebreide en
ambitieuze fluitsonate. Ze dateert van toen
Bach in Leipzig als leider van het Collegium
Musicum wekelijks concerten verzorgde
in het beroemde Café Zimmermann. Net
als de populaire Sonate in A is het een
driedelige sonate in concertostijl, waarin
de solist het virtuoze hoge woord voert
in voortdurende dialoog met het orkest.
BWV1035 leunt aan bij de ‘sentimentele’
stijl van Bachs zoon Carl Philipp Emanuel.
Bach schreef ze waarschijnlijk in 1741 ter
gelegenheid van een bezoek aan het
hof van Frederik de Grote in Berlijn.
— Jens Van Durme

KAMERMUZIEK
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Bach in anamorfose

Het Collectief

19 JAN 2020

Die Kunst der Fuge, een anamorfose

14.30 Kamermuziekzaal
(deuren open vanaf 14.15)

Johannes Schöllhorn (1962)
Anamorphoses

—

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Die Kunst der Fuge, BWV1080
(instrumentatie: Het Collectief)
• Contrapunctus VI
• Contrapunctus VII, fluit, viool,
bassetklarinet, cello
• Contrapunctus IV
• Contrapunctus XII inversus, koperkwartet
• Contrapunctus VIII
• Contrapunctus II, altfluit, altviool,
bassetklarinet, cello
• Contrapunctus IX
• Contrapunctus XIII rectus & inversus,
accordeon en piano
• Contrapunctus X
• Canon alla Decima, altfluit, bassetklarinet
• Contrapunctus XI
• Contrapunctus V, viool, altfluit,
bassetklarinet, cello
• Canon per augmentationem in
contrario motu

Het Collectief: ensemble
Johannes Schöllhorn: dirigent
Thomas Dieltjens: piano
Wibert Aerts: viool
Vincent Hepp: altviool
Martijn Vink: cello
Jonathan Focquaert: contrabas
Toon Fret: (alt)fluit
Julien Hervé: (bas)klarinet & bassetklarinet
Tomonori Takeda: basklarinet
Alain De Rudder: trompet
Kristina Mascher-Turner: hoorn
Alain Pire: trombone
Pascal Rousseau: bastuba
Philippe Thuriot: accordeon
—

Schöllhorn met dit werk heeft betracht.
Dit resulteert in een heel eigenzinnige
compositie vol vrij ongewone klanken,
waarin Bachs muziek soms niet meer te
herkennen valt. Hiervoor doet Schöllhorn
een beroep op een ensemble van twaalf
instrumenten, die hij vaak op verrassende
manier gaat combineren en laat bespelen.

Die Kunst der Fuge intrigeerde
componist Johannes Schöllhorn zo dat
hij besloot er zijn eigen visie op te geven.
In Anamorphoses biedt hij, via allerlei
fascinerende klank- en kleurencombinaties,
de luisteraar een nieuwe kijk op Bachs
meesterwerk. Het legt de verborgen
dimensies van Die Kunst der Fuge bloot.
Aan de slag gaan met één van de grootste
werken van Bach is niet zonder risico, maar
Schöllhorn staat erom bekend wel vaker
inspiratie te halen uit bestaand repertoire.
Een essentieel kenmerk van zijn muziek
is dan ook de confrontatie tussen nieuw
en oud, tussen heden en verleden. Wat
Schöllhorn zo aantrekt in Bachs muziek is het
evenwicht tussen eenvoud en complexiteit,
wat hij ook in zijn eigen muziek nastreeft.
De term anamorfose, Grieks voor
‘gedaanteverwisseling’ of ‘verdraaiing’,
wijst erop dat het hier niet slechts gaat
om een transcriptie van Bachs werk, maar
om een volledige herwerking. Anamorfose
wordt in eerste instantie niet met muziek
geassocieerd, maar eerder met beeldende
kunst. Anamorfotische schilderijen tonen,
naargelang van het perspectief of de
richting van waaruit men ze bekijkt, heel
verschillende beelden. Het bekendste
voorbeeld hiervan is waarschijnlijk De
ambassadeurs van Hans Holbein de
Jonge: op de voorgrond ligt een vreemd en
moeilijk te duiden object, maar vanaf de
zijkant bekeken, blijkt het een menselijke
schedel te zijn. Bovendien kan men met
behulp van optische middelen zoals een
kegel-of cylindervormige spiegel uit
een schijnbare warboel van kleuren en
vormen plotseling duidelijke beelden zien
verschijnen. Kunstenaar en theoreticus
Albrecht Dürer beschouwde anamorfose als
‘de kunst van het verborgen perspectief’.

Schöllhorn noemt zijn Anamorphoses een
verzameling van bewegingen gebaseerd
op Die Kunst der Fuge. ‘Elke beweging is
vanuit een nieuw compositorisch perspectief
benaderd. Zoals Bach zijn subject in elke
beweging opnieuw ontwikkelt en heel dicht
aanleunt bij andere muzikale vormen als de
Franse ouverture of het Italiaanse concerto,
zo ook variëren in Anamorphoses de kegelen cilinderspiegels van de arrangeertechniek
en laten daaruit nieuwe kleuren, stijlen en
vormen naar voor springen’, aldus Schöllhorn.
Voor Schöllhorn betekent componeren
meer dan het ontwikkelen van een volledig
authentiek werk. Hij is zich bewust dat
veel ideeën vaak niet origineel zijn, maar
gebaseerd op bestaand materiaal: ‘We
mogen niet vergeten dat ‘uitvinden’
altijd ‘vinden’ in zich draagt. Soms zie ik
mezelf en mijn eigen uitvinden als objets
trouvés.’ In Anamorphoses clashen het
heden en verleden met elkaar, zoals we
vandaag ook zelf zullen ervaren. Deze
belevenis zal onze blik op Bachs Kunst
der Fuge ongetwijfeld veranderen.
— Met dank aan Emmanuel
Hondré en Het Collectief (vertaling
en bewerking: Julie Mosar)

Dit verborgen perspectief kunnen we alleen
maar ontwaren als we vanuit een ander
oogpunt gaan kijken. En dat is exact wat

KAMERMUZIEK

— 22 —

— 23 —

19 JAN 2020

ZO 19 JAN 2020

ZO 19 JAN 2020

Ensemble Masques
Koffie bij Zimmermann

19 JAN 2020

—
Ensemble Masques: ensemble
Olivier Fortin: klavecimbel & leiding
Jenny Högström: sopraan
Thomas Hobbs: tenor
Marcel Raschke: bas
Emmanuel Frankenberg: klavecimbel
Sophie Gent & Tuomo Sumi: viool
Kathleen Kajioka: altviool
Mélisande Corriveau: cello
Benoit Van den Bemden: contrabas
Anna Besson: fluit
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Schweigt stille, plaudert nicht, BWV211
Concerto voor twee klavecimbels in c,
BWV1062
• geen tempoaanduiding
• Andante
• Allegro assai
Mer hahn en neue Oberkeet, BWV212

VOCAAL

KAMERMUZIEK

De keerzijde van de
Thomascantor
Vaak wordt Bach nog geassocieerd
met al de kommer en de kwel die ons,
ellendige zondaars, in veel van zijn
liturgische cantaten overrompelen (al
eindigen die meestal hoopvol, met uitzicht
op verlossing). De keerzijde van Bachs
talent – humor en aangenaam vertier –
komt nog steeds weinig aan bod. Talrijke
bladzijden van zijn instrumentale partituren
als de Brandenburgse concerti en de
Orkestsuites zijn pareltjes van puur muzikaal
genot, in een meesterlijke dosering van
technisch-compositorisch meesterschap
en aanstekelijke charme. Ditzelfde
plezier spat uit elke bladzijde van enkele
wereldlijke cantates, die vaak ontstonden
binnen de activiteiten van het Collegium
Musicum, samengesteld uit studenten
van de universiteit die in Leipzig geregeld
musiceerden ‘im Zimmermanschen Kaffee’.
Tussen 1729 en 1737 en vanaf 1739 had Bach
de leiding van dit gezelschap.
In de cantate Schweigt stille, plaudert
nicht, bekend als de Kaffeekantate, neemt
de tekstdichter Picander de toenmalige
mode van het koffiedrinken op de korrel.
Het verhaal is eenvoudig: het burgermeisje
Liesgen wil onder geen beding afzien van
haar dagelijkse koffie, tegen de zin van haar
vader Schlendrian (‘Sleur’!). Die tracht haar
vergeefs met geschenken te overhalen, tot
hij haar een echtgenoot belooft. Maar in het
huwelijkscontract laat zij heimelijk opnemen
dat geen man haar huis binnenkomt die
haar het koffiedrinken wil verbieden. Enkele
recitatieven schetsen het verhaal, de
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overige zijn spitse dialogen tussen Liesgen
en haar vader. Puur muzikaal staan de vier
contrasterende aria’s centraal: Schlendrian,
de cholerische vader, met obstinate
strijkers; Liesgen die, ondersteund door een
verleidelijke fluit, genoegen schept in haar
koffie; Schlendrian die slinks een uitweg
ziet (een moeilijke opgave, zoals blijkt uit de
chromatisch geladen melodie); en Liesgen,
die in een vreugdedans uitziet naar een man.
Het moraliserende slottrio is een volkse dans.
De ‘cantate burlesque’ Mer hahn en neue
Oberkeet, bekend als de Bauernkantate,
was bedoeld als een landelijke hulde van
de edelman en ontvanger van belastingen
in Leipzig Carl Heinrich von Dieskau, die
in 1742 een landgoed in het dorpje KleinZschocher nabij Leipzig had geërfd. Deels
in Saksisch dialect zingen een jongen en
een meisje de lof van de edelman in volkse
taferelen, doorspekt met korte aria’s in de
stijl van uiteenlopende populaire dansen
(bourrée, polonaise, sarabande, mazurka,
menuet, passepied en ‘paysanne’, een
boerendans). De inleidende sinfonia, in korte
contrasterende fragmentjes, is doorspekt
met volkse klanken, onder meer van de
doedelzak. Aan de volksmuziek is ook de
triobezetting ontleend: viool, altviool en
bas. In het menuet ter verheerlijking van
de geneugten van Klein-Zschocher voegt
Bach een traverso toe (Klein-Zschocher
müsse so zart und süße). Hier en in andere
delen klinken bestaande volksmelodieën
door. Bach geeft zich echter niet over aan
platvloerse guitigheid, maar koestert ook
hier zijn respect voor het compositorisch
metier. De Duitse Bachspecialist Alfred Dürr
besluit zijn bespreking van deze cantate

dan ook als volgt: ‘Wij willen niet vervallen in
extremen door de Boerencantate tot Bachs
hoofdwerken te rekenen. Toch dwingt hij onze
bewondering af doordat hij zijn nauwe relatie
tot de dans, de volksmuziek, het lied en het
koraal vanaf zijn jeugd tot op hogere leeftijd
is blijven bewaren en die in zijn composities
zo treffend artistiek heeft verwerkt.’
Voor de concerten van het Collegium
componeerde Bach ook een reeks
concerti voor één tot vier klavecimbels,
arrangementen van eigen concerti voor
melodische instrumenten (hobo en viool).
In deze aanstekelijke werken trad hij zelf
als solist op en pakte hij uit met het talent
van zijn zonen Wilhelm Friedemann en Carl
Philipp Emmanuel. Het Concerto voor twee
klavecimbels BWV1062 is een bewerking
van zijn Concerto voor twee violen. Naar het
model van Antonio Vivaldi omringen twee
snelle delen een langzaam middendeel. In die
snelle delen ontspint zich een begeesterde
en begeesterende dialoog tussen het
strijkersensemble en de twee solisten. De
finale groeit organisch uit een van Bachs
favoriete en meest elementaire motieven:
het kort-kort-lang ritme dat ook het eerste
deel van het Derde Brandenburgs concerto
domineert. In het middendeel bloeit vanaf de
eerste maat een heerlijke cantilene open, een
van Bachs wonderlijkste invallen.
— Ignace Bossuyt
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16.30 Concertzaal
(deuren open vanaf 16.15)
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Collegium Vocale Gent
20.00 Concertzaal
19.15 inleiding door Ignace Bossuyt

Drie favoriete cantates van
Philippe Herreweghe

—

In de Bergrede in het evangelie van Mattheus
waarschuwt Jezus voor de valse profeten die
‘naar jullie toekomen in schaapskleren, maar
van binnen roofzuchtige wolven zijn’. Hierbij
sluit Bach aan in zijn cantate Es ist dir gesagt,
Mensch, was gut ist, waarin Bijbelfragmenten
afwisselen met vrije poëzie en een koraal, het
gemeenschapslied dat het werk afsluit. Zoals
gewoonlijk begint de cantate met een breed
uitgewerkt koordeel, waarin de stemmen en
de instrumenten de religieuze boodschap
in onderlinge dialoog uitdiepen. Daarmee is
de toon gezet voor een ernstige oproep: ‘Het
is u bekend wat God van de mens verlangt:
volg zijn Woord, beoefen de liefde en wees
deemoedig’. Twee recitatieven en twee aria’s
zijn symmetrisch gegroepeerd rond het
kernstuk, waar Christus zelf (de traditionele
baspartij) het woord neemt: Es werden viele
zu mir sagen, een citaat uit het evangelie.
Weelderige strijkersfiguren onderstrepen
Jezus’ aanklacht: ‘Nooit heb ik u gekend,
verdwijn uit mijn ogen, overtreders van Gods
wet!’. Als tegengewicht zijn de twee aria’s
intieme reflecties (Weiß ich Gottes Rechte
voor tenor en strijkers en Wer Gott bekennt,
voor alt en traverso), waar de tekst zowel
refereert aan de hoop op redding als aan
de eeuwige straf. Het slotkoraal Gib, daß
ich tu mit Fleiß is een gebed om bijstand.

Collegium Vocale Gent: koor & orkest
Philippe Herreweghe: dirigent
Dorothee Mields: sopraan
Alex Potter: contratenor
Thomas Hobbs: tenor
Peter Kooij: bas
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—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, BWV45
Melchior Franck (ca.1579-1639)
Herr, wenn ich nur dich habe,
uit Florilegium Portense
Johann Sebastian Bach
Jesu, der du meine Seele, BWV78
pauze
Johann Sebastian Bach
Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl, BWV198
—
Met Nederlandse boventiteling

VOCAAL

Zoals veel van Bachs cantates evolueert ook
Jesu, der du meine Seele van negatief naar
positief: van wanhoop om de zondigheid
naar hoop op redding. Hier is het kernstuk
de hoopvolle tenoraria (met traverso) Das
Blut, so meine Schuld durchstreicht, een
van intense lyriek doordrongen danklied.
De twee overige aria’s – het duet voor
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sopraan en alt, Wir eilen mit schwachen en
de aria voor bas, strijkers en hobo Nun du
wirst mein Gewissen stillen – zijn evenzeer
heerlijke, van dankbaarheid en zelfs vreugde
doordrongen gezangen. Die contrasteren
met het grandioze beginkoor Jesu, der du
meine Seele, een indringend lamento om
Christus’ lijden (deinen bittern Tod). De twee
recitatieven accentueren die dramatiek,
zelfs met een heftige uitval wanneer de
verdoemenis der vervloekten ter sprake
komt. Het soelaas dat de aria’s bieden wordt
bevestigd in het slotkoraal Herr, ich glaube.
In 1727 overleed in Dresden de keurvorstin
Christiane Eberhardine. Op initiatief van
een student uit Leipzig componeerde Bach
voor een herdenkingsplechtigheid een de
treurode Laß Fürstin, laß noch einen Strahl,
een van zijn meest grandioze composities.
Op 17 oktober werd deze huldecantate
met veel bijval uitgevoerd als onderdeel
van een ceremonie, waarbij het werk werd
onderbroken door een lijkrede. Alle kerken
van de stad luidden gedurende een uur de
klokken. Zoals in een Trauer-Ode past komen
twee basisthema’s aan bod: het verdriet
van de bevolking en de kwaliteiten van de
overledene, op basis van drie klassieke regels
voor een elegie: lofprijzing, rouw en troost. De
tekst, van de toen gevierde dichter Johann
Christoph Gotsched, is geen libretto voor een
liturgische cantate (er zijn geen koralen of
Bijbelcitaten), maar behoort tot de wereldlijke
huldepoëzie. Bach voorziet een ongewoon
uitgebreide bezetting: vierstemmig koor,
vier vocale solisten, strijkers met niet alleen
violen en altviolen, maar ook twee viola da
gamba’s, blazers met twee traverso’s en twee
oboe d’amores, en een basso continuo met
orgel en klavecimbel, aangevuld met twee
luiten. Het openingskoor, een indrukwekkende

treurzang voor het voltallige ensemble, klinkt
als een processiemars. Treurnis overheerst
in het aansluitende recitatief en de aria
voor sopraan. De pièce de résistance is
zonder twijfel het accompagnatorecitatief
Der Glocken bebendes Getön, waarin de
klank van de klokken van Leipzig – van het
kleine, snel luidende klokje tot de sonore,
aangehouden toon van de grotere bronzen
klokken – wordt gesuggereerd, met deelname
van alle instrumenten, van hoog tot laag.
Voor elk onderdeel voorziet Bach een
verschillende bezetting, in functie van het
gewenste affect, zoals de intieme klank van
gamba en luit in de treurende berceuse Wie
starb die Heldin. In het tweede deel bezingt de
tenor met traverso, oboe d’amore, strijkers,
viola da gamba’s en luiten het stralende
licht van de eeuwigheid waarin de vorstin
nu is gehuld, gevolgd door een ‘geografisch’
recitatief, waarin de stromende rivieren
en de plaatsen waar de koningin verbleef
treuren. Het slotkoor is een aansporing
om de gedachtenis aan een deugdzame
vrouw levendig te houden: een ingehouden
vreugdezang en tevens een wiegelied dat
de vorstin in haar eeuwige slaap begeleidt.
Tot het vaste repertoire van het
Thomanerkoor behoorden ook Latijnse en
Duitse motetten uit de vroeg-17de-eeuwse
anthologie Florilegium Portense, waarvan
Bach voor zijn leerlingen een exemplaar
aankocht. Een van de componisten die
er in vertegenwoordigd is, is de Duitser
Melchior Franck, onder meer met het
achtstemmige Herr, wenn ich nur dich
habe, gebaseerd op een psalm over
vertrouwen op God (zie ook p. 13-14).

— Ignace Bossuyt
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In der süβen Ewigkeit

Collegium Vocale Gent
Orkest

sopraan
Dorothee Mields
Annelies Brants
Chiyuki Okamura
Magdalena Podkoscielna

concertmeester
Christine Busch

tenor
Thomas Hobbs
Johannes Gaubitz
Vincent Lesage
Hitoshi Tamada
bas
Peter Kooij
Philip Kaven
Robert van der Vinne
Bart Vandewege

tweede viool
Dietlind Mayer
Verena Sommer
Lotta Suvanto
altviool
Deirdre Dowling
Kaat De Cock
cello
Ageet Zweistra
Harm-Jan Schwitters
contrabas
Miriam Shalinsky
Joe Carver

fagot
Julien Debordes

COLLEGIUM
VOCALE GENT
KLEURT GOUD
We vieren dit jaar dubbel feest. Tijdens deze tiende editie van de Bach
Academie Brugge mogen onze hoofdgasten Philippe Herreweghe en zijn
Collegium Vocale Gent 50 kaarsjes uitblazen. We wensen Philippe en zijn
schitterende koor en orkest dan ook hartelijk te feliciteren met hun halve
eeuw. Op naar een jubeljaar! Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret!
Jij deelt tijdens deze kristallen editie met gouden randje uiteraard in de
feestvreugde, met twee luisterrijke concerten van het jarige Gentse koor
en orkest. Thuis nagenieten kan met een cd-box ter gelegenheid van deze
50e verjaardag die in maart 2020 gelanceerd wordt.

orgel
Maude Gratton
viola da gamba
Romina Lischka
Nicholas Milne
luit
Matthias Spaeter
traverso
Patrick Beuckels
Amélie Michel

© Paul Willaert

19 JAN 2020

alt
Alex Potter
Cécile Pilorger
Alexander Schneider
Bart Uvyn

eerste viool
Meng Han
Maria Rocca

hobo
Marcel Ponseele
Taka Kitazato

19 JAN 2020

Koor
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Studenten Conservatorium
Brugge
Bachs boudoir
Inkomhal

VR 17 JAN 2020

17 — 19 JAN 2020

18.45-19.10
Suhail Fares
Jolien Marlein
Carlos Vandaele
Floris Makay
Emile Mosar
19.30-19.55
Sven Warmoes
Sofie Rogiers
Esther Astaes
Johanna Sercu

ZA 18 JAN 2020
10.30-10.55
Ella Cappelle
Jürgen Lambrecht
13.30-13.55
Irini Beke
Jürgen Lambrecht
Merijn Calis
18.45-19.10
Marie Verté
Klaas Goris
Tibe Goris
Lore Vanhaverbeke
Marie Declerck
Fé Verheyen
Felix Claeys
Gilles Desmet
19.30-19.55
Frederik De Keyser
Hannes Copman
Marte Huygens
Gilles Desmet
Fé Verheyen
Felix Claeys

De precieze werken die deze
pianisten zullen brengen,
staan aangegeven op een
pupiter in de Inkomhal.

TALENT TELT
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ZO 19 JAN 2020
14.00-14.25
Suhail Fares
Aline Decraemer
Laure Rosiers
Naomi Segers
Naomi Macarie
Hannes Copman
16.00-16.25
Enya Depuydt
Marie-Lou Salens
Hanne Devlies
Stina Verhaeghe
Bryn Laforce
Merijn Calis
Elisabeth Watteyne
19.30-19.55
Mathias Nollet
Martijn Vandamme
Lore Provoost
Mia Van Damme
Joren Basyn
Darrell Buydaert
Victoria Dumortier
Benedict De Clercq
Frederik Dumortier
Jessie Van Kerckhove &
Lut Billiet
Griet Gabriëls
Soumeye Taleb

Collegium Vocale Gent (BE) werd 50 jaar
geleden opgericht door Philippe Herreweghe.
Het was een van de eerste ensembles die
de nieuwe inzichten over de uitvoering
van barokmuziek toepasten op de vocale
muziek. Voor elk project verzamelt Collegium
Vocale Gent de optimale bezetting,
waardoor het een breed repertoire kan
uitvoeren, van renaissancepolyfonie
tot hedendaagse muziek. Barokmuziek,
meer bepaald het oeuvre van Johann
Sebastian Bach, staat centraal in de
concertkalender van het ensemble.
Ondertussen maakten ze tientallen opnames
met renaissancepolyfonie, barokmuziek,
klassieke en romantische oratoria en
hedendaagse muziek. Het ensemble en
zijn dirigent zijn de centrale gasten op de
jaarlijkse Bach Academie Brugge in januari.

Philippe Herreweghe (BE) profileerde zich
met Collegium Vocale Gent, La Chapelle
Royale en Ensemble Vocal Européen als
specialist van renaissance- en barokmuziek.
Zijn levendige, diepgaande en retorische
aanpak van dit repertoire wordt alom
geprezen. Met het Orchestre des ChampsElysées legt hij zich sinds 1991 ook toe op het
klassieke en romantische repertoire. Sinds
1997 is hij vaste gastdirigent van het Antwerp
Symphony Orchestra, met een focus op
een verfrissende lezing van
(pre-)romantische muziek. Enige jaren
geleden richtte hij het platenlabel Phi
op, dat cd’s uitbrengt met zeer divers
repertoire van Collegium Vocale Gent, het
Orchestre des Champs-Elysées, het Antwerp
Symphony Orchestra en verschillende
bevriende ensembles en solisten. In
2010 ontving de dirigent de prestigieuze
Bachmedaille van de stad Leipzig.

Tobias Berndt (DE) won na zijn opleiding
in Leipzig en Mannheim verschillende
liedcompetities, waaronder het Berlijnse
concours Das Lied opgericht door Thomas
Quasthoff. Hij soleerde bij ensembles
als het Gewandhaus Orchester Leipzig,
The English Concert, L’arpe festante,
en het Thomanerchor in Leipzig.

Wim Berteloot (BE) is stadsbeiaardier van
Brugge, waar hij eerst een aantal jaren
Frank Deleu assisteerde. Hij studeerde
aan het Conservatorium van Gent en
de Beiaardschool Jef Denyn en heeft
momenteel de leiding over het mannenkoor
De Kerels. Hij schrijft geregeld muziek voor
koor en voor beiaard.

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. Bij Universitaire Pers Leuven
verschenen onder meer De oratoria van
Alessandro Scarlatti en een boek over Bachs
h-Moll Messe.
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Martin Helmchen (DE) beleeft een
spraakmakende carrière bij beroemde
gezelschappen als de Berliner Philharmoniker
en het London Philharmonic Orchestra. In
januari 2015 viel hij in voor Maria João Pires
bij het Koninklijk Concertgebouworkest.
Helmchen reist de wereld rond met zijn
solorecitals en kamermuziekoptredens.
In 2019 verschenen van hem twee cd’s bij
Alpha Classics, Messiaens Vingt regards
sur l’Enfant-Jésus en Beethovens Piano
Concertos no. 2 en 5. Hij is een graag
geziene gast in Concertgebouw Brugge en
inaugureerde afgelopen seizoen nog de
nieuwe Steinway.

Romina Lischka (A) nam les bij Jorge
Daniel Valencia en volgde masterclasses
bij Wieland Kuijken en Jordi Savall voor
ze verder studeerde bij Paolo Pandolfo en
Philippe Pierlot. Inmiddels speelt ze bij tal
van ensembles in binnen- en buitenland
zoals het Ricercar Consort, Collegium
Vocale Gent en il Gardelino. In 2012 richtte
ze haar eigen Hathor Consort op, waarmee
ze zich toelegt op een breed repertoire van
renaissance- tot wereld- en hedendaagse
muziek. Onlangs mocht ze van Klara de
prijs van ‘Solist van het jaar’ in ontvangst
nemen. Maude Gratton (FR) studeerde in
Poitiers en Bordeaux en was onder meer
prijswinnares van Musica Antiqua Brugge
in 2005. Ze is te horen in concerten en
opnames van ensembles als Stradivaria,
La Simphonie du Marais, Le Concert
d’Astree en Pygmalion. Met haar zus Claire
en met violiste Stephanie Paulet vormt
ze de kern van het ensemble Il Convito.

Ensemble Masques (CA) ontleent zijn naam
aan het Engelse theatrale genre waarin
alle kunstvormen samenkomen. Ze namen
verschillende goed ontvangen cd’s op, onder
meer met muziek van Rameau, Schmelzer,
Weichlein en Telemann. Artistiek leider
Olivier Fortin (CA) studeerde in Québec,
Parijs en Amsterdam en speelt geregeld
met Skip Sempé en Pierre Hantaï in duo- en
trioformatie. Daarnaast is hij onder meer
lid van Capriccio Stravagante. Recent
verscheen de opname Routes du café met
o.a. Bachs Koffiecantate, en een solo-cd
gewijd aan de klavierwerken van François
Couperin. Emmanuel Frankenberg (NL)
speelt natuurhoorn en klavecimbel. Hij
speelt bij tal van ensembles waaronder
Akamus, het Orkest van de Achttiende Eeuw
en Capriccio Stravagante, en nam met zijn
Goldfinch Ensemble deel aan het jonge
talentenprogramma eeemerging.
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Jenny Högström (S) ging zich na haar
zangstudies in Zweden verder vervolmaken
in de historische uitvoeringspraktijk
aan de Schola Cantorum Basiliensis. Ze
volgde ook meerdere masterclasses zang
en kamermuziek en werkte al samen
met verschillende ensembles. Thomas
Hobbs (GB) studeerde aan het Royal
College of Music en zong sindsdien bij tal
van ensembles, zoals vrijwel jaarlijks met
Collegium Vocale Gent tijdens de Bach
Academie. Met gambiste Romina Lischka
en luitiste Sofie Vanden Eynde maakte
hij de cd Orpheus’ Noble Strings. Marcel
Raschke (DE) studeerde in Berlijn en Parijs.
Hij is actief als opera- en concertzanger. Hij
zong onder meer al de rollen van Sarastro in
Mozarts Zauberflöte en Colline in Puccini’s
La Bohème. Hij was te gast op verschillende
festivals waaronder het Musikfest Eichstätt
en Festival für Alte Musik Zürich.

Pluto Ensemble (BE) is een vocaal ensemble
dat zich toelegt op verschillende genres
van middeleeuws tot hedendaags. In
2010 brachten ze in samenwerking met il
Gardellino Bachs Johannespassie. Ook
waren er al samenwerkingsprojecten met
het Hathor Consort. Daarnaast brengt het
ensemble geregeld zuiver vocale polyfone
programma’s, maar ook hedendaagse
muziek en minimal music. In samenwerking
met Concertgebouw-huisartiest
ECCE maakte het Pluto Ensemble de
dansvoorstelling Mer-. Marnix De Cat (BE)
leidt het ensemble. De contratenor is
eveneens vast lid van het Gesualdo Consort
Amsterdam en werkt ook regelmatig samen
met het Huelgas Ensemble, Collegium
Vocale Gent, Currende en het BL!NDMANsaxofoonkwartet.

De 17e en 18e eeuw spelen een hoofdrol in het
muzikale repertoire van sopraan Dorothee
Mields (DE). Met haar feilloze techniek
en etherische klank is ze ook een ideale
vertolker van hedendaags repertoire. Ze
is te horen op tal van cd’s, onder meer met
Collegium Vocale Gent, Lautten Compagney
Berlin, Hille Perl en Stefan Temmingh.

Countertenor Alex Potter (UK) is een
veelgevraagd vertolker van 17e- en
18e-eeuwse muziek. Geprezen als een
‘rijzende ster van de countertenorwereld’
trad Potter als solist op met ensembles
zoals het Stuttgart Symphony Orchestra, de
Holst Singers en Collegium Vocale Gent. Hij
is ook op tal van cd’s te horen, waaronder
een opname van Bachs h-Moll Messe
met Concerto Copenhagen en Lars Urik
Mortensen.

De bas Peter Kooij (NL) begon zijn carrière
op zesjarige leeftijd als solist in een
jongenskoor. Ruim tien jaar later studeerde
hij zang aan het Amsterdamse Sweelinck
Conservatorium. Zijn repertoire omvat
muziek van Heinrich Schütz tot Kurt Weill.
Hij nam al meer dan 100 cd’s op, waaronder
de integrale Bach-cantates met het Bach
Collegium Japan onder leiding van
Masaaki Suzuki.
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Het Brusselse ensemble Het Collectief (BE)
focust zich voornamelijk op muziek uit de 20e
eeuw en het hedendaags repertoire, en staat
daarnaast bekend om hun eigenzinnige
uitvoeringen van muziek van Bach en andere
meesters uit het verleden. Het ensemble
houdt vast aan kleinschalige concerten met
ruimte voor experiment en premières van
nieuw repertoire. Componist en dirigent
Johannes Schöllhorn (DE) schrijft muziek
die wordt uitgevoerd door verschillende
internationale solisten, ensembles en
orkesten. Naast zijn eigen composities maakt
hij ook arrangementen en transcripties van
bestaande muziek. Sinds 2017 is hij docent
compositie aan het Institut für Neue Musik in
Freiburg. Tot zijn leermeesters behoren Klaus
Huber en Péter Eötvös.

2
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Stefanie Troffaes (BE) studeerde
traverso en blokfluit aan het Koninklijk
Conservatorium van Brussel en ontving er
de prestigieuze Köberle-prijs. Ze spitst zich
toe op een repertoire dat zich uitstrekt van
de renaissance tot de vroege romantiek. Ze
concerteerde met verschillende ensembles
als Gli Angeli Genève en Les Muffati. In
2016 bracht ze haar eerste solo-album uit
met de muziek in dit programma samen
met klavecinist Julien Wolfs (BE). Wolfs
studeerde in Amsterdam en Lyon en werd in
2007 eerste laureaat op de Internationale
Wedstrijd Musica Antiqua Brugge. Wolfs
was te gast op vooraanstaande festivals
in Europa en Japan, zowel als solist als in
kamermuziekverband.

COLLEGIUM

26– 31 J U L 2020

VOCALE

ARTISTIC DIRECTOR
PHILIPPE HERREWEGHE

CRETE SENESI
INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

ASCIANO – CASTELMUZIO – PIENZA | TOSCANA | ITALIA

ARABELLA QUARTET OF THE STAATSKAPELLE DRESDEN | BART MARIS | CHRISTOPH COIN | COLLEGIUM
VOCALE GENT & PHILIPPE HERREWEGHE | MALA PUNICA & PEDRO MEMELSDORFF | MAUDE GRATTON &
WINDS OF THE ORCHESTRE DES CHAMPS ELYSÉES | NELSON GOERNER | SEXTET OF THE ROYAL
CONCERTGEBOUW ORCHESTRA | SYLVIA HUANG | THOMAS BAUER | ZEHETMAIR QUARTET | ETC...

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 2019 verscheen de
opname Abendmusiken, een samenwerking
met Ensemble Masques die ook in Brugge te
horen was. Vox Luminis vierde als huisartiest
vorig jaar zijn 15e verjaardag in het
Concertgebouw en staat onder leiding van
Lionel Meunier (FR). Na zijn studies trompet
en blokfluit ging Meunier nog zang studeren.
Hij zong als ensemblelid en solist bij onder
meer Collegium Vocale Gent, de Nederlandse
Bachvereniging, Cappella Pratensis en het
Choeur de Chambre de Namur.
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www.collegiumvocalecretesenesi.com

GOLD —
20 — 24 MEI
BRUGSE STEMMEN
UIT DE RENAISSANCE
GOLD verbindt het mooiste uit
de Brugse Gouden Eeuw: de
stadsgeschiedenis, het onroerend
erfgoed, de kunstschatten en bovenal
de muziek! De tweede festivaleditie
duikt in het op en top Brugse Lucca
Choirbook, de relaties tussen Brugge
en Italië, en de culturele betekenis van
buitenlandse handelaars als Giovanni
di Nicolao Arnolfini.

Con il patrocino del Comune di Asciano

In de kijker
01.04-04.04.2020

Concertgebouw

Concertgebouw

Topstukweek Gabrieli

Topstukweek Bach

Sacrae symphoniae

Mattheuspassie

We duiken onder in het 16e-eeuwse Venetië
dankzij Gabrieli’s Sacrae symphoniae. Met
een cursus, een gegidste wandeling, een
lezing, een passioneel concert met muziek
van Gabrieli’s Venetiaanse erfgenamen en
natuurlijk ook een concertavond met werk
uit Gabrieli’s grandioze bundels.

Om Bach kan niemand heen, en zijn
Mattheuspassie is minstens evenzeer een
monument. In een luistercursus, een aantal
films, een origineel project voor mensen
met stemproblemen, een hedendaagse
passie én een concert leren we het werk
van binnen én van buiten kennen. En dat in
het weekend dat de Goede Week inluidt…

Laat weten wat je van het concert vond op

ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

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

GENRE

concertgebouw.be

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