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‘De musici weten de pracht van
deze ruimtelijke muziek geslaagd
tot leven te wekken. Kers op
de taart is het slotnummer,
het heerlijke 18-stemmige Hic
est filius Dei. De muziek ervan
doet je wegdromen naar het
flamboyante Venetië van weleer.’

Gabrieli. Sacrae symphoniae
—
In samenwerking met
MA Festival Brugge
zie p.8
VOCAAL

— Klara over de opname van Gabrieli’s
Sacrae Symphoniae door Oltremontano
& Gesualdo Consort Amsterdam

In samenwerking met
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VR 06 MRT 2020

Venetiaanse erfgenamen: Monteverdi in metamorfose

20.00 Concertzaal
19.15 inleiding door Ignace Bossuyt

06 MRT 2020

—
Le Poème Harmonique: ensemble
Vincent Dumestre: artistieke leiding & luit
Camille Poul & Marthe Davost: sopraan
Hélène Richaud: mezzosopraan
Anaïs Bertrand: alt
Nicholas Scott & Jan Van Elsacker: tenor
Romain Böckler & Benoît Arnould: bariton
Emmanuel Vistorky: bas
Mira Glodeanu, Fiona-Émilie Poupard: viool
Adrien Mabire: cornetto
Lucas Peres: lirone
Françoise Enock: violone
Sara Agueda: harp
Marouan Mankar-Bennis: orgel

Claudio Monteverdi (1567-1643)
Pascha concelebranda
• Pascha concelebranda
• Nunc ubi est o mors victoria
Francesco Cavalli (1602 – 1676)
Sinfonia
Luigi Rossi (1597/98-1653)
Un allato messagier, naar Ferito un
cavaliero

Wat vond jij van het
concert? Heb je ideeën,
feedback, verwachtingen,
verzuchtingen, lof … die
je graag met anderen wil
delen? Sluit je avond af in
schoonheid en kom langs
in het Atelier in de Inkomhal
voor een informele
aftertalk met de andere
toeschouwers, en misschien
ook met de programmator
of de artiesten zelf.

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

VOCAAL

Claudio Monteverdi
Si dolce è’l martire
Anoniem
Domine, ne in furore
• Domine, ne in furore tuo
• Non est sanitas carni meae
• Adflictus sum

(Claire Lefilliâtre kan helaas niet optreden)
—

Ensuite

‘Lees maar, er staat niet wat er staat’
(Martinus Nijhoff, uit Awater, 1934)

Antonio Maria Abbatini (1595-1679)
Sinfonia uit La comica del cielo (1668)
Marco Marazzoli (ca.1602/5-1662)
Passacaglia Chi fà? uit La Vita, ovvero Il
trionfo della pietà (1656)
Un sonno ohimè
Anoniem
Telluris alma Conditor
Gregorio Allegri (ca.1582-1652)
Miserere mei Deus
• Miserere mei, Deus
• Tibi soli peccavi
• Auditui meo
• Redde mihi laetitiam
• Quoniam si voluisses sacrificium

Poëzie kan op verschillende wijzen gelezen
en begrepen woorden, muziek uiteenlopend
beluisterd en geïnterpreteerd. Soms horen
we een muziekstuk dat ons bekend in de
oren klinkt, maar toch hebben we de indruk
dat ‘er niet staat wat er staat’ – of wat er
volgens onze ervaring zou moeten staan. We
hebben immers te doen met een ‘contrafact’,
een in de hele muziekgeschiedenis gangbaar
procedé om bestaande muziek (nagenoeg)
ongewijzigd te bewaren, maar te voorzien
van een nieuwe tekst. Le Poème Harmonique
koos voor de term anamorfose. Dit is
een afbeelding die op het eerste gezicht
vervormd lijkt, maar bekeken vanuit een
speciale hoek of in een speciale spiegel komt
de originele figuur te voorschijn. Het origineel
is er, maar ook weer niet.

Een typisch voorbeeld is het koraal O
Haupt voll Blut und Wunden uit Bachs
Mattheuspassie, waarvan de melodie
teruggaat op de liefdesklacht Mein Gmüt
ist mir verwirret van de Duitse componist
Hans Leo Hassler. De wereldlijke, soms
pittige Franse chansons van Roland de
Lassus werden in de zestiende eeuw door de
Franse Hugenoten omgevormd tot religieuze
gezangen ‘teneinde de christelijke oren niet
te kwetsen’ (uit Bonjour mon coeur ontstond
Bonjour mon Dieu).
Wanneer in de vroegbarok in profane
genres als het Italiaanse madrigaal,
de cantate en de opera de emoties
hoog oplaaiden, beseften kerkelijke
gezagsdragers dat deze muziek ook in
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Le Poème Harmonique

06 MRT 2020

dienst van het geloof en de vroomheid kon
ingezet worden, mits de wereldlijke teksten
door meer stichtende werden vervangen, in
het Italiaans of in het Latijn.

bundel profane muziek voor stemmen en
instrumenten, getiteld Madrigali guerrieri ed
amorosi of Oorlogs- en liefdesmadrigalen,
waarin beide termen soms in elkaar
opgaan: liefde is oorlog. ‘Anderen zingen
over de oorlog (Mars), ik zing over de
liefde’ is het thema van het eerste werk
Altri canti di Marte. Het is een krijgshaftig
stuk waarin heftige ritmen en imitatie van
trompetsignalen de sfeer bepalen. De
Duitse lutherse pedagoog en componist
Ambrosius Profe publiceerde drie jaar
later een verzameling geestelijke muziek
waarin Monteverdi’s Altri canti di Marte
voorzien was van een Latijnse tekst die
de overwinning van Christus op de satan
verheerlijkt en de gelovige oproept tot
vreugde en lofzang (Pascha concelebranda).
Monteverdi’s solistische strofische aria
Si dolce e’l tormento, waarin de gekwelde
geliefde zich wentelt in zelfpijnigend
welbehagen, wordt in de geestelijke versie
Si dolce è’l martire omgesmeed tot een
smachtend verlangen om met Christus
verenigd te zijn.

Claudio Monteverdi, de kapelmeester aan
San Marco in Venetië, kan doorgaan als het
vroegbarokke genie van de emotionaliteit,
variërend van intieme liefdesklacht tot
oorlogszuchtige overwinningsroes. In 1638
verscheen van zijn hand een briljante

• Niet-kerkelijke genres werden
in de vroegbarok vaak
voor religieuze doeleinden
hergebruikt, met aangepaste
stichtende teksten in het
Italiaans of Latijn.
• Zo kregen wereldlijke
madrigalen en cantates van
Monteverdi, Rossi of Marazzoli
een nieuwe religieuze tekst.
• Een andere vorm van
bewerking was een improvisatie
op liturgische psalmen,
improvisaties die vaak veraf
stonden van het origineel.

Luigi Rossi, die zowel actief was in Firenze
en Rome als aan het koninklijk hof in
Frankrijk, verwierf internationale faam met
zijn ontroerende klaagzang Lamento della
Regina di Svetia die hij componeerde na
de dood van de krijgszuchtige Zweedse
— 06 —

passo arresta) reflecteren twee allegorische
figuren, Piacere (het Genot) en Vita (het
Leven) over de verleidingen van het aardse
en de tweestrijd van de mens.
Een andere vorm van bewerking was
de improvisatorische benadering van
eenvoudig genoteerde liturgische psalmen,
een in de barok alom verspreide praktijk,
onder meer aan het pauselijk hof. Het
onbetwist beroemdste voorbeeld is
ongetwijfeld de psalm Miserere mei Deus
van Gregorio Allegri, een zanger in het
pauselijk koor; een werk waaraan heel wat
legenden verbonden zijn (heeft de jonge
Mozart het in Rome al dan niet uit het hoofd
genoteerd?) – en eveneens een verdachte
uitvoeringspraktijk die veraf staat van het
origineel. De quasi-repetitieve polyfone
toonzetting van de psalmverzen, afgewisseld
met gregoriaans, gaf toentertijd aanleiding
tot soms verregaande ornamentele en
virtuoze improvisaties die teruggingen tot
een praktijk uit de renaissance. Le Poème
Harmonique slaagt erin deze intrigerende
improvisatietechniek in haar historisch juiste
proporties te reconstrueren, zodat Allegri’s
Miserere – en de anonieme psalm Domine
ne in furore tuo – verrassend nieuw klinken
en ontdaan zijn van de puur op spektakel
gerichte, ‘moderne’ extreem hoge noten.

koning Gustav Adolf II. In 1632 behaalde
die tijdens de Dertigjarige Oorlog wel een
overwinning op de Habsburgers, maar hijzelf
sneuvelde. Van deze compositie bleef een
contrafact bewaard, Un allato messagier,
waarin de oorspronkelijke tekst is omgedicht
tot een klaagzang van Maria Magdalena
na de dood van Christus. De stijl is die van
het vroegbarokke dramatische recitatief:
de retorische, sterk emotioneel geladen
voordracht van de tekst, die zowel puur
taalkundig (zoals met de correcte accenten)
als inhoudelijk (snel of traag, hoog of laag,
lyrisch of dramatisch) tot het uiterste wordt
gerespecteerd. In een middenfragment
wordt de oproep tot strijd tegen de
ongelovigen bijzonder plastisch verklankt.

Contrafacten en improvisatie gaven
een nieuwe dimensie aan bestaande
composities, die in die tijd vaak eerder
beschouwd werden als ‘work in progress’
dan als onaantastbare, definitieve
artistieke producten. Ze ondergingen een
metamorfose of werden door de diverse
invalshoeken voorwerp van anamorfose.

Marco Marazzoli, samen met Luigi Rossi een
van de belangrijkste componisten aan het
pauselijk hof, is onder meer bekend van een
aantal wereldlijke dialoogcantates, die ook
werden omgevormd tot enigszins duistere
geestelijke tweegesprekken. Un sonno ohimè
(Figlia, prendi lieto conforto) is dialoog tussen
Innocenza (De onschuld) en Intendimento
(De intentie). In Chi fa che ritorni (Odimi, il

— Ignace Bossuyt
— 07 —
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Piazza San Marco met de basiliek, Canaletto (1720)

‘Le Poème
Harmonique slaagt
erin de intrigerende
improvisatietechniek
in haar historisch
juiste proporties te
reconstrueren, zodat
Allegri’s Miserere
verrassend nieuw
klinkt.’

Oltremontano &
Capella Cracoviensis
Gabrieli. Sacrae symphoniae
20.00 Concertzaal
19.15 inleiding door Ignace Bossuyt

Stille Zaterdag
• Deus in nomine tuo a 8
• Canzona duodecimi toni II a 10

07 MRT 2020

—
Oltremontano: instrumentaal ensemble
Wim Becu: trombone & muzikale leiding
Anna Schall, Doron Sherwin & Adrien
Mabire: cornetto
Swantje Hoffman: viool & altviool
Raphaël Robyns, Robert Schlegl, Juan
Gonzalez Martinez, Tural Ismailov & Fabien
Moulaert: trombone
Wim Maeseele: luit & chitarrone
Ben van Nespen: orgel
Capella Cracoviensis: vocaal ensemble
Magdalena Łukawska & Antonina Ruda:
sopraan
Łukasz Dulewicz, Dorota Dwojak-Tlałka &
Ilona Szczepańska: alt
Andrii Khorsik, Szczepan Kosior, Piotr
Szewczyk & Piotr Windak: tenor
Przemysław Bałka, Marek Opaska &
Sebastian Szumski: bas
—
Giovanni Gabrieli (ca.1555–1612)
‘Surrexit Christus’
• Toccata quinti toni, bij het aansteken van
de paaskaars
• Exultet jam Angelica turba a 14
• Sonata ‘pian e forte’ a 8
• Jubilemus singuli a 8

Paaszondag
• In Ecclesiis a 14
• Hodie Christus mortuis a 12
• Canzon VIII a 8
• Regina coeli a 12
• Angelus Domini descendit a 8
• Jubilate Deo a 8
• Buccinate in neomenia tubae a 19
• Canzona XV a 10
• Hic est filius Dei a 18

Met Nederlandse boventiteling

In augustus 1612 overleed in Venetië de
briljante componist, organist aan San
Marco en vermaarde muziekpedagoog
Giovanni Gabrieli. Aan zijn sterfbed zat
de jonge Duitse componist Heinrich
Schütz, die drie jaar bij hem in de leer
was geweest. Gabrieli op zijn beurt was
leerling van de Zuid-Nederlander Roland
de Lassus, de kapelmeester aan het
Beierse hof in München en de veelzijdigste
en beroemdste componist van zijn tijd.

‘De intense
contacten tussen
Italië en Duitsland
resulteerden in
een wederzijdse,
bevruchtende
beïnvloeding die
in de renaissance
en de barok haar
gelijke niet kende.’

De intense contacten tussen Italië en
Duitsland resulteerden in een wederzijdse,
bevruchtende beïnvloeding die in de
renaissance en de barok haar gelijke
niet kende. In München had Gabrieli
zich intens kunnen verdiepen in het
contrapunt, die ongeëvenaarde kunst
om meerdere zelfstandige melodische
partijen tot een boeiend stemmenweefsel
te combineren, het waarmerk van de
componisten uit de Nederlanden tijdens
de renaissance. Lassus was bovendien
vermaard om de intensiteit waarmee
hij de inhoud van een tekst expressief in

muziek kon vertalen. Gewapend met deze
kennis breidde Gabrieli in Venetië zijn
klankspectrum uit met groots opgezette
composities voor ceremoniële wereldlijke
en liturgische vieringen in San Marco.

Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen
van Bloemblad.
Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden
door Klara. Bedankt voor het vermijden van
storende geluiden - ook tussen de delen.
De artiesten danken de Biblioteka
Jagiellonska in Krakau, waar zich de
originele editie van Gabrieli’s Sacrae
symphoniae bevindt die aan de basis lag
van de moderne transcriptie.
In samenwerking met MA Festival Brugge

Goede Vrijdag
• Miserere mei Deus a 6
• Canzona III a 6
• Timor et tremor a 6

De aanwezigheid van meerdere,
ruimtelijk gespreide tribunes in deze
schitterende basilica inspireerde heel
wat componisten tot groots opgezette
meerkorige composities, die de macht en
het prestige van de stad en van de kerk in
het algemeen en van de regerende doge
in het bijzonder bekrachtigden. Stemmen
én instrumenten – orgel, strijkers en
blazers – concerteerden samen in dialoog
tussen wisselend samengestelde vocale en
instrumentale ‘koren’. Giovanni Gabrieli’s
oom Andrea was hem hierin voorgegaan
en toen die in 1586 overleed publiceerde
zijn neef in 1587 een aantal van diens
composities. Tien jaar later verscheen van
Giovanni zelf een eerste eigen verzameling
met vocale en instrumentale composities

• De aanwezigheid van meerdere
tribunes in de San Marcobasiliek inspireerde componisten
tot grootse meerkorige
composities, die de macht van
de stad en de kerk etaleerden.
• Gabrieli’s twee Sacrae
symphoniae-bundels
verschenen drie jaar
na zijn overlijden.
• Hij was de grootmeester van
ceremoniële composities
voor vocale en instrumentale
solisten en dito koren.

VOCAAL
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Venetiaanse grandeur

ZA 07 MRT 2020

07 MRT 2020

voor twee tot vier koren, bestemd voor
de kerkdiensten. In 1615, drie jaar na zijn
overlijden, werden nog twee bundels
uitgegeven met Latijnse motetten en
instrumentale stukken. Symphoniae sacrae
was de term voor de ‘gewijde composities’;
de instrumentale werken behoorden tot
twee verwante genres: canzona en sonata.

als structurerend refrein optreedt (Iubilemus
singuli, Buccinate in neomenia, Regina caeli
en In ecclesiis). Ook de verfijning van het
contrapunt is nooit veraf (Deus in nomine,
Jubilate Deo), eventueel in combinatie
met koordeclamatie (Angelus Domini,
Exultet iam angelica turba). In ecclesiis
voor 14 partijen is een meesterwerk. Nog
monumentaler is de 20-stemmige, vierkorige
triomfantelijke jubelzang Buccinate.

Na het overlijden van de West-Vlaamse
kapelmeester Adriaan Willaert in 1562
werden aan het vocale ensemble van San
Marco geleidelijk instrumenten toegevoegd,
vooral blazers (cornetten en trombones),
maar ook enkele strijkers. Aanvankelijk
verdubbelden of vervingen die de stemmen,
maar geleidelijk werden ze steeds meer
zelfstandig, met eigen partijen naast
de vocale en ook steeds meer aparte
instrumentale onderdelen. Dit resulteerde
in een glansrijk en vaak spectaculair
samenspel van stemmen en instrumenten
in twee- tot vierkorige werken waarvan de
bezetting opliep tot twintig of meer partijen.
Giovanni Gabrieli werd de grootmeester
van deze ceremoniële composities, vol
intrigerend samenspel van vocale en
instrumentale solisten en dito koren.

De canzone zijn fascinerende instrumentale
werken voor cornetten, trombones en violen,
opgebouwd in contrasterende fragmenten,
doorspekt met pittige ritmen en virtuoze
solopassages. Een bijzonder werk is de
achtstemmige, dubbelkorige Sonata pian
e forte. Bij de passages waarbij de twee
instrumentale koren elkaar afwisselen,
noteert de componist piano, wanneer beide
samen spelen staat er forte aangegeven.
In tegenstelling tot de meer ritmische
canzone is de sonata eerder ernstig van
karakter en in een langzamer tempo.
Met Giovanni Gabrieli kende de
meerkorigheid in Venetië een hoogtepunt.
Vooral Duitsland toonde zich ontvankelijk
voor deze grootse muziek, met Heinrich
Schütz als boegbeeld. Deze ceremoniële
grandeur werkte echter nog lang door,
zoals in de Missa Salisburgiensis voor
53 stemmen die Ignaz Franz von Biber
in 1682 componeerde voor de dom van
Salzburg, een extreem voorbeeld van de
monumentale barok. Het compositorisch
meesterschap van componisten als
Gabrieli, Schütz en Biber ondergraaft
echter de kritiek dat deze muziek alleen uit
was op spektakel en (religies en politiek)
prestige. Deze werken blijven absolute
topstukken uit het instrumentaal-vocale
repertoire vanwege hun exemplarische
tekstbehandeling, de fenomenale
beheersing van ruimtelijke effecten en
de onweerstaanbare klankschoonheid
van – vooral – blaasinstrumenten
als cornetten en trombones.

Soms primeert de detaillistische
tekstexpressie, zelfs in extreme vorm,
zoals in de smeekpsalm Miserere mei
Deus en vooral in Timor et tremor, een
paniekerig gebed om hulp. De inzet is al
bijzonder: tussen de twee lettergrepen
van timor (‘angst’) staat een letterlijk
adembenemende pauze, op tremor (‘beven’)
staat een motief dat een trilling nabootst,
op caligo cecidit super me (‘duisternis
overvalt mij’) dalen de stemmen naar een
dieptepunt en op non confundar (‘ik zal niet
in verwarring komen’) wordt de verwarde
situatie van de gelovige opgeroepen
door een verstoring van de normale
orde: chromatiek en maatwisseling.
In veel werken primeert de tekstdeclamatie
in functie van een optimale
verstaanbaarheid (Hodie Christus a mortuis,
Hic est filius), maar wel met tekstexpressieve
accenten, zoals een jubelend alleluia dat ook

— Ignace Bossuyt
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15e
EEUW

20 MEI — 24 MEI 2020

GUILLAUME
DUFAY

05 MRT — 07 MRT 2020

GIOVANNI
GABRIELI

17e
EEUW

Missa L‘homme armé

Sacrae symphoniae

18e
EEUW

01 APR — 04 APR 2020

JOHANN
SEBASTIAN BACH

Mattheuspassie
22 JAN — 26 JAN 2020

EDVARD
GRIEG

19e
EEUW

Peer Gynt

Zoals de interactie tussen componist
en muzikanten vaak uitmondt in
magistrale uitvoeringen, zo vinden
ook Cera en het Concertgebouw
elkaar in een harmonieuze
samenwerking die onze vennoten laat
proeven van de rijkdom van klassiek.

20e
EEUW

09 OKT — 13 OKT 2019

JEAN
SIBELIUS

Symfonie nr.5

— Franky Depickere, CEO Cera

In samenwerking met

topstukweken.be
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Wim Becu (BE) studeerde trombone
aan de conservatoria van Antwerpen en
Den Haag. Binnen zijn vakgebied – de
oude muziek – legt hij zich toe op vrijwel
alle vormen van historische trombone.
Becu werkte met vooraanstaande
oude muziekensembles als Huelgas
Ensemble, Concerto Palatino, Hespérion
XX, Les Sacqueboutiers de Toulouse
en l’Orchestre des Champs-Elysées. In
1993 richtte hij zijn eigen Oltremontano
ensemble op, een platform voor historische
koperblaasinstrumenten. Nog tot 2021
zijn ze artist in residence in het KMSKA.
Naast zijn activiteiten als uitvoerend
muzikant is hij als pedagoog verbonden
aan de Hochschule für Künste in Bremen
en aan verschillende academies in
Antwerpen en Brussel. In 2015 ontving
hij van de Historic Brass Society de
prestigieuze Christopher Monk Award voor
zijn verdiensten binnen zijn vakgebied.

Luitist en muzikaal leider van Le Poème
Harmonique Vincent Dumestre (FR),
één van de meest vooraanstaande
figuren binnen de oude muziekwereld,
staat gekend voor zijn uitzonderlijke
muzikale flair. Na zijn studies klassieke
gitaar en kunstgeschiedenis ging hij zich
toeleggen op luit en teorbe bij onder
meer Hopkinson Smith. Naast de leiding
bij Le Poème Harmonique dirigeert
hij ook regelmatig andere ensembles,
koren en orkesten. In zijn thuisland
Frankrijk worden zijn muzikale avonturen
erg gesmaakt en werd hij daarvoor al
benoemd tot ridder van de Orde van Kunst
en Letteren en de Orde van Verdienste.

Le Poème Harmonique (FR) werd in 1998
opgericht door Vincent Dumestre. Het
ensemble legt zich toe op Frans, Italiaans
en Engels repertoire uit de 17e en 18e
eeuw en is een graag geziene gast op
internationale podia. Met hun inventieve,
verrassende en uitdagende programma’s
maakten ze al hun opwachting in de
Philharmonie de Paris, de Opéra Royal
de Versailles, Festival d'Ambronay en
het Concertgebouw Amsterdam. Het
ensemble werkt ook regelmatig mee
aan operaproducties, waaronder Lully’s
Cadmus & Hermione met regisseur
Benjamin Lazar. Voor hun 20e jubileumjaar
nam het ensemble twee cd's op bij Alpha:
Airs de cour en Anamorfosi, waarvoor het
onder meer een Diapason d’Or kreeg.
BIOGR AFIEËN

BIOGR AFIEËN

Biografieën

Le Poème Harmonique wordt gesteund
door le Ministère de la Culture (DRAC
de Normandie), la Région Normandie, le
Département de la Seine-Maritime, la Ville
de Rouen, en is in partnership met het
project Démos - Philharmonie de Paris.
Voor repetities is Le Poème Harmonique in
residentie in de Fondation Singer-Polignac.

De zangers van het concert van 7 maart
vormen een luik van Capella Cracoviensis
(PL), een vocaal-instrumentaal ensemble
dat vanuit Kraków werkt aan een breed
repertoire. In eigen land zette de groep
onder leiding van Jan Tomasz Adamus
een reeks indrukwekkende projecten
en samenwerkingen op, onder meer
met het festival Misteria Paschalia,
Sczecin Philharmonic en het Nationaal
Radio Symfonieorkest in Katowice. In
het buitenland is vooral het koor gekend
van samenwerkingen met onder andere
Le Poème Harmonique en Capriccio
Stravagante. Het orkest voert over een
periode van zes seizoenen alle Haydnsymfonieën uit. Capella Cracoviensis
bracht barokke opera’s van Pergolesi
en Porpora uit op het label Decca.

Oltremontano (BE) werd in 1993
bijeengebracht door (toen) BRT-producer
Koen Uvin voor een radio-opname,
waarop de groep internationaal bekend
raakte als een van de beste historische
blazersensembles. De kern van het
ensemble bestaat uit eng-gemensureerde
trombones (sackbuts) en cornetti. Dit komt
overeen met de bezetting van de NoordItaliaanse en Noord-Duitse muziekgroepen
in de renaissance. Daarnaast doet de
groep heel vaak een beroep op vocalisten,
wat leidde tot samenwerkingsverbanden
met o.a. Capilla Flamenca, Camerata
Trajectina, Psallentes en Capella
Cracoviensis. Het groeide uit tot een
platform voor de verdere ontwikkeling van
historische trombones en het repertoire
dat ervoor werd gecomponeerd. Het
ensemble produceerde heel wat unieke
opnames die door de gespecialiseerde
vakpers enthousiast onthaald werden.

Met de steun van Spedidam, een
collectieve managementorganisatie die
de rechten van artiesten beheert met
betrekking tot opnames, communicatie
naar het publiek en secundair gebruik van
opgenomen voorstellingen.

Gerrit Valckenaers (BE) studeerde
muziekwetenschappen in Leuven. Hij
is muzikant, radiomaker en doceert
muziekgeschiedenis. Voor Klara stelt hij
diverse programma’s samen, waaronder
Valckenaers & Vanhoudt, Late Night
Lab en On the Road. Valckenaers
componeert ook zelf geregeld muziek
voor theater- en dansvoorstellingen.
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Once you go classic …
Klassieke muziek is er voor iedereen en er is
voor elk wat wils. Magistrale werken zoals
de Mattheuspassie van Bach en
de Sacrae symphoniae van Gabrieli
zullen je vast bekoren.
Cera is voor de Topstukweken de trotse
partner van Concertgebouw Brugge.
Een vennoot van Cera krijgt trouwens
mooie kortingen op tal van voorstellingen
in het Concertgebouw. Daar zit muziek in!

Ook jij kunt deel uitmaken van Cera.
Check www.cera.coop

Ontdek het verhaal
achter Giovanni Gabrieli’s
Sacrae symphoniae
Wist je dat Gabrieli’s weelderige kerkmuziek voor officiële
hoogfeesten in de San Marco-basiliek, de Scuola Grande di
San Rocco en andere Venetiaanse kerken beroemd was in heel
Europa? Of dat Gabrieli het vak leerde bij onder meer Roland de
Lassus, de absolute meester van de late renaisse-polyfonie en
middelpunt van een eerdere Topstukweek? Kom dit en nog veel
meer te weten over de Italiaanse componist Giovanni Gabrieli en
zijn grandioze Sacrae symphoniae op topstukweken.be

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 de relaties tussen Brugge en Italië, de culturele betekenis van buitenlandse handelaars als
Giovanni di Nicolao Arnolfini en het op en top Brugse Lucca Choirbook. Het bekendste werk
in die bundel, de Missa L’homme armé van Guillaume Dufay vormt het kloppende hart van
het festival én van de Topstukweek Dufay. De excellente zangers van Cinquecento brengen
Dufays monumentale mis in de Brugse Sint-Jakobskerk.

concertgebouw.be/gold
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In de kijker
WOENSDAG — ZATERDAG

WOENSDAG — ZONDAG

Topstukweek Bach

Topstukweek Dufay

Mattheuspassie

Missa L’homme armé

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…

De Topstukweek Dufay zit ingebed in
de tweede editie van polyfoniefestival
GOLD en richt de spots op Guillaume
Dufay, misschien wel de beroemdste
aller polyfonisten. We blikken meer dan
600 jaar terug in de tijd met een lezing
geïllustreerd met muziekfragmenten, een
polyfoniewandeling, een luistercursus
en Dufays monumentale Missa L’homme
armé.

Laat weten wat je van het concert vond op

ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

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

V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ‘t Zand 34, Brugge

20 – 24 MEI 2020

01 – 04 APR 2020

