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Hemel op aarde
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VOORWOORD

20.00 Kamermuziekzaal

De overtuigingskracht van Bachs cantates
heeft ons in deze editie geïnspireerd
en uitgedaagd om naast traditionele
concertuitvoeringen opnieuw ongekende
wegen te bewandelen. Zo opent Collegium
Vocale Gent het weekend met de
wereldpremière van Lebenslicht, een
verstilde film van de jonge cineaste Clara
Pons waarin Bachs live uitgevoerde muziek
een niet mis te verstane hoofdrol speelt
in een schrijnend familiedrama. Bachs
teksten krijgen op die manier opnieuw
een dieper universeel karakter en een
relevantie die hun oorspronkelijke religieuze
uitgangspunt overstijgt.
Een belangrijke focus van de Academie
bestaat erin om context te bieden en jong
talent een podium te geven: groepen als
het Hildebrandt Consort of het Schotse
Ensemble Marsyas graven verder in de
vocale werken. Toptalenten als de Deense
cellist Andreas Brantelid, violiste Cecilia
Bernardini of organiste Catalina Vicens

Tegendraadse
hommage aan Bach
Lecture-performance
door ECCE
p. 4
WO 16 JAN 2019
© Michiel Hendryckx

Andermaal prijs ik me
bijzonder gelukkig om u in deze
nieuwjaarsmaand te mogen
verwelkomen op de Bach Academie in
het Brugse Concertgebouw! Het jaar
inzetten met een luchtige conférence
en Cole Porters Great American
Songbook was voor mij een heerlijke
uitdaging en boeiende ontdekking.
Terugkeren naar de innerlijke
belevingswereld van Bach, wat ik
twee- of driemaal per seizoen doe,
blijft een balsem voor de ziel en een
immens muzikaal genoegen. Dat Bachs
hemel niet op aarde lag, weten we
allemaal, maar zijn kunst maakte het
veel bezongen verlangen naar de dood
haast overbodig.

brengen puur instrumentaal werk van Bach
en tijdgenoten. Ander hoogtepunt is beslist
de uitvoering van Bachs concerto’s voor
drie en vier klavecimbels op zaterdagavond
door de Berlijnse Akademie für Alte Musik,
zonder twijfel nog steeds één van de beste
barokorkesten van het moment.
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! Niets is zo wezenlijk
als de zinderende interactie tussen muziek,
uitvoerders en een oprecht geïnteresseerd
publiek! In die magische ogenblikken waarin
hemel en aarde versmelten, ligt misschien
wel de onuitspreekbare essentie die
ons verbindt.

WERELDPREMIÈRE
CREATIE-OPDRACHT

20.30 KAAP | De Werf

ZA 19 JAN 2019

11.00 Kamermuziekzaal

Catalina Vicens
(Ammer)Bach op orgel
p. 10

Bach, Hotteterre &
Telemann
p. 18

14.00 Concertzaal

14.30 Concertzaal

Hildebrandt Consort &
Ignace Bossuyt

Ensemble Marsyas

Bach Close-up
p. 11
16.30 Kamermuziekzaal

Bach van beide kanten
i.s.m. KAAP

Bach. Cellosuites
p. 12

WERELDPREMIÈRE
COPRODUCTIE

19.15 Magdalenazaal
Inleiding door
Steven De Belder
20.00 Magdalenazaal

Flowers (we are)
Claire Croizé / ECCE
i.s.m. Cultuurcentrum Brugge
p. 6
VR 18 JAN 2019

Andreas Brantelid

19.15 Kamermuziekzaal
Inleiding door Ignace
Bossuyt

Hemelse dialogen
p. 19

Cecilia Bernardini
Biber. Rozenkranssonates
p. 21
19.15 Kamermuziekzaal
Inleiding door Ignace
Bossuyt
20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

Akademie für Alte
Musik Berlin
Bach. Klavecimbelconcerti
p. 14

Collegium
Vocale Gent
O ewiges Feuer
p. 22

22.30 Kamermuziekzaal

CONTINUUM
Bach. Raadselcanons
p. 17

Uw applaus krijgt kleur
dankzij de bloemen van
Bloemblad.

WERELDPREMIÈRE

In samenwerking met onze
festivalpartner

COPRODUCTIE

Uw toegewijde cantor,

20.00 Concertzaal

— Philippe Herreweghe

Collegium Vocale Gent
& Clara Pons
Lebenslicht
p. 7
22.00 Kamermuziekzaal

Wintergasten
Het hart vol muziek
p. 4
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Sponte Sua

16.30 Kamermuziekzaal

Ernst Reijseger &
Erik Bosgraaf

DO 17 JAN 2019

ZO 20 JAN 2019

11.00 en 14.00
OLV-van-Blindekenskapel

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.
Concertgebouw Brugge maakt deel uit van
REMA, Réseau Européen de Musique Ancienne.
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OVERZICHT

Beste muziekliefhebber

Contextoverzicht
DI 15 JAN 2019

20.00 Kamermuziekzaal

Tegendraadse
hommage aan Bach
Lecture-performance
door ECCE
ECCE-choreografe Claire
Croizé en haar artistieke
team gunnen je een blik in
de keuken van hun nieuwe
productie Flowers (we are).
i.s.m. Cultuurcentrum
Brugge

HEMEL OP A ARDE

Gratis met een ticket
voor Flowers (we are)

VR 18 JAN 2019

10.30-17.00
Kamermuziekzaal

11.00 Belfort

Hemel op aarde

Wim Berteloot
De stadsbeiaardier van
Brugge laat vanop de
18e-eeuwse beiaard van
het Belfort werk van Bach
en anderen over de stad
galmen.

Luistercursus
Ignace Bossuyt neemt
je − bij wijze van inleiding
op de concerten van de
Bach Academie − mee
doorheen het oeuvre van
Bach. Speciale aandacht
gaat naar de relatie tussen
hemel en aarde in de
cantates van Bach.
i.s.m. Davidsfonds
Academie

LEZING & DEBAT

LEZING & DEBAT

WO 16 JAN 2019

VR 18 JAN 2019

16.00-19.00

22.00 Kamermuziekzaal

Wintergasten
DO 17 JAN 2019

10.30-13.30
Concertzaal

Open repetities
Collegium Vocale Gent
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

ZA 19 & ZO 20 JAN 2019

Het hart vol muziek
Schuif na het
openingsconcert aan bij
Philippe Herreweghe, Clara
Pons en Olav Grondelaers
voor een avondlijk gesprek
over Lebenslicht en de
relatie tussen mens en
muziek.
Gratis met een ticket
binnen Bach Academie
Brugge
LEZING & DEBAT

VOCAAL

De meeste
klavierinstrumenten in
dit festival komen uit de
collectie van François
Ryelandt - Chembaleros.
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Bach op de beiaard

Willem Créman (1895-1970)
Herinneringen aan J.S. Bach
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Cellosuites nr.1, BWV1010
(bew. Peter Bremer)
Preludium uit Luitsuite, BWV997
(bew. Bernard Winsemius)
Prelude voor luit, BWV998
(bew. Frank Deleu)
Siciliano uit Fluitsonate,
BWV1031 (bw. Peter Bremer)
Wim Berteloot (1967)
Miniaturen op B.A.C.H. (selectie)
Toccata / Menuetto / Inventio /
Preludium / Fugato
Johann Sebastian Bach
Sinfonia/Arioso uit
Klavecimbelconcerto, BWV1056
(bew. Brecht Berteloot)
Allegro uit Vioolconcerto,
BWV1041 (Koen Cosaert)
Air uit Suite, BWV1068
(bew. Leen ‘t Hart)

DOORLOPEND

Foyer parterre

Blik op Bach
Tentoonstelling door
Johan Huys
Voor wie de diepte
zoekt, biedt Johan Huys’
Bachtentoonstelling volop
ontdekkingen.
Gratis met een ticket
binnen Bach Academie
Brugge
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DO 17 JAN 2019

VR 18 JAN 2019

Flowers (we are)

Collegium Vocale Gent
& Clara Pons

Claire Croizé / ECCE

ECCE vzw: productie
Concertgebouw Brugge, wpZimmer,
Kunstencentrum BUDA, Kaaitheater:
coproductie
In samenwerking met
Workspacebrussels en STUK
Met dank aan Herman Sorgeloos
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Selectie uit Das wohltemperirte Clavier,
BWV846-869 (1722)

Bach, bloemen
en bruggen

20.00 Concertzaal
—
Collegium Vocale Gent: koor & orkest
zie p. 26
Philippe Herreweghe: dirigent
Dorothee Mields: sopraan
Alex Potter: alt
Thomas Hobbs: tenor
Peter Kooij: bas

Flowers (we are) is Claire Croizés eerste
samenwerking met een hedendaagse
componist: Matteo Fargion. Voor deze
dansvoorstelling met livemuziek laven ze
zich aan de grootmeester van de barok:
Johann Sebastian Bach. Selecties uit de
preludes van Das wohltemperirte Clavier,
transcripties van zijn koralen voor quatre
mains en nieuwe composities vormen
het muzikale weefsel. Fargion en zijn
dochter Francesca zijn de vier handen
van dienst. Drie dansers brengen deze
muzikale textuur tot leven. Net als in
eerdere voorstellingen EVOL en HERO
voegt Croizé met gedichtenflarden van
Rainer Maria Rilke ook een poëtische touch
toe aan deze speelse Bach-hommage.
Dit eigentijdse eerbetoon is eveneens een
liefdevolle oproep om bruggen te bouwen:
tussen uiteenlopende persoonlijkheden en
generaties, tussen oude en nieuwe muziek,
en tussen tekst, muziek en dans.

In samenwerking met
Cultuurcentrum Brugge

Spel:
Sara De Bosschere: moeder
Josse De Pauw: grootvader
Valentijn Dhaenens: vader
Dexter Van der Vieren: zoon
Clara Pons: regie
Jens Van Durme: muziekdramaturgie
Collegium Vocale Gent: productie
Concertgebouw Brugge: coproductie
Met de steun van de Nationale Loterij

© Marc Wellens

17 JAN 2019

19.15 inleiding door Steven De Belder
20.00 Magdalenazaal (zie p. 31)
—
Claire Croizé: concept
Emmi Väisänen, Claire Godsmark &
Gorka Gurrutxaga: dans
Johann Sebastian Bach & Matteo
Fargion: muziek
Matteo Fargion & Francesca Fargion:
piano
Etienne Guilloteau: dramaturgie
Anne-Catherine Kunz: ontwerp kostuums
Hans Meijer: lichtontwerp

DANS MET LIVEMUZIEK
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Film crew:
Clara Pons: regisseur
Bente Peeters: regieassistent
Son Doan: cinematographer
Tom Gineyts: focus puller
Abdel Mouhssin: gaffer
Maxime Garcia Fernandez: electrician
Benjamin Speyer & Julien Chassaignon:
key grip
Cyrille Hermant, Nathan Meynsbrughen
& Martial Viel: grip
Lisa Lapauw: stylist
Leonie Gysel: make-up artist
Benedict Van Acker: set dresser
Annabell Samyn: assistant set dresser
Sanne Schockaert: locatiemanager
Barbara Duthie: assistent locatiemanager
Els Wuyts: locatiescout

Bernd Seliger: stagiair
Paul Millot: editor
Lucien Keller: VFX
Lionel Devuyst: colorist
Loup Brenta: postproductie
Cobalt Films: facility
Sabrina Terrin: executive producer
Bert Schreurs - Collegium Vocale Gent;
Tomas Leyers - Minds Meet: producer
Bijzondere dank aan Tinne Embrechts,
Dimitri Van der Vieren, Antoinette
Schraepen, Hermine Verbiest, Johan
Heleven, Maria Maurissen, Marleen Elbers.
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
• Sinfonia, BWV21/1
• Aria Ich wünsche mir den Tod, BWV57/3
• Aria Vergib mir Jesus meine
Sünden, BWV48/6
• Koor Ich elender Mensch, BWV48/1
• Duet Den Tod niemand
zwingen könnt, BWV4/3
• Recitatief Siehe, ich stehe
vor der Tür, BWV61/4
• Koraal Ich bitte dich, Herr
Jesu Christ, BWV166/3
• Koor Ach Gott, vom Himmel
sieh darein, BWV2/1
• Aria Ach bleibe doch, mein
liebstes Leben, BWV11/4
• Koor/recitatief Wer weiss, wie
nahe mir mein Ende, BWV27/1
• Aria Qui tollis peccata mundi, BWV234/4
• Aria O Mensch, errette
deine Seele, BWV20/6
• Aria Es ist vollbracht, BWV159/4
• Koor O Jesu Christ, meins
lebens Licht, BWV118/1
VOCAAL
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FILM

18 JAN 2019

Lebenslicht

Genealogieën

Aan de wieg van dit cinematografische
project staan de wil van het Collegium
Vocale Gent en Philippe Herreweghe om
de muziek van Bach op een nieuwe manier
te presenteren aan de toeschouwers
van de 21e eeuw. Vanuit hun ervaring
observeerden zij dat een verhaal een
visuele ervaring in het geheugen van de
luisteraar graveert. Verhalen openen de
deur tot de verbeelding en enten zich op
ieders individuele ervaring. De ervaring op
haar beurt geeft een nieuwe betekenis aan
deze uiterst spirituele muziek, die in haar
concertvorm ontdaan wordt van haar
rituele dimensie, die over het algemeen
beperkt aanwezig is bij de luisteraar.
Het verhaal van Lebenslicht is dat van
een familie die bestaat uit drie mannen,
generaties van vader op zoon. De
oude man, in de schemering van zijn
bestaan, is aan het sterven. Zijn zoon,
ondergedompeld in de maalstroom van
zijn eigen leven, heeft net zijn vrouw
verlaten, de moeder van zijn zoon. De
jongen droomt en herinterpreteert de
realiteit. Met hen beleven we het verlies
van het object van de liefde, de angst
verlaten te worden, hun schuldgevoelens,
hun eigen fouten en diegene die ze
de ander verwijten, spijt. Op deze
lijdensweg, reëel of fictief, trachten zij te
ontsnappen aan hun verlangens en aan
hun verwachtingen, ieder op de vlucht,
tegelijkertijd onderworpen aan en in strijd
met het lot, soms trouw aan hun gevoelens,
vol zelfmedelijden of integendeel gebukt
onder hun verantwoordelijkheid. Hun
wegen zullen kruisen, hun emoties,
liefde en afscheid worden vermengd
en opgewekt.

‘Landscapes can be
deceptive. Sometimes
a landscape seems to
be less a setting for the
life of its inhabitants
than a curtain behind
which their struggles,
achievements and
accidents take place.’

Een landschap verliest zichzelf
in duisternis, in de steek gelaten
door een vlucht vogels.
Een vrouw verlaat haar familie en haar
leven. Ze neemt afscheid van de wereld.
De door haar verlaten man, oud geworden,
nuttigt alleen zijn laatste maaltijd.
De verlaten zoon rijdt boos door
de nacht. Hij verlaat zijn vrouw.
Het kind ziet hoe het zijn moeder verliest.
Het kind verlangt.
Het spiegelt zich
in tijd en ruimte,
in de mensen en in dromen.
De grootvader, de verlaten man, oud
geworden, overdenkt wat overblijft.

De zoon verwijdert zich in de nacht.
Lichten glijden over de weg.
Het kind droomt over zijn verlangens.
In slaap droomt het kind over zichzelf.
Dromend herkent het kind het landschap.
Het landschap verdrinkt zijn dromen.
De dood waart over het landschap.
Het landschap verhult de moeder.
Het water verzwelgt de grootvader.
De dood waart over het landschap.
’s Ochtends zijn ze aan de brug
waar de moeder uit het leven vluchtte.
Het kind wordt wakker.
De grootvader maakt zich klaar.
Wanneer ze aankomen, is de
grootvader stervende.
De grootvader sterft wanneer hij zijn
zoon ziet, alsof hij op hem had gewacht.
Het landschap wacht en blijft achter.
— Clara Pons

— John Berger, A Fortunate Man
18 JAN 2019

18 JAN 2019

Bach voor 21e-eeuwse
oren en ogen

Benefietconcert
De Bach Academie doet
haar motto van ‘hemel op
aarde’ alle eer aan: met je
ticket voor dit filmconcert
steun je immers het werk
van gezondheidscentrum
Koninklijke Villa in Oostende,
waar chronisch zieke mensen
samen met hun mantelzorger
of partner in alle comfort
even vakantie kunnen
nemen. Steun dit centrum
ook vanavond nog, en stop
wat centen in een van de
collectebussen. (zie ook p. 25)

— Clara Pons
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ZA 19 JAN 2019

ZA 19 JAN 2019

Catalina Vicens

Hildebrandt Consort &
Ignace Bossuyt

(Ammer)Bach op orgel

Bach Close-up

Bachs koraalpartita’s, variaties op koralen,
behoren tot zijn vroege orgelwerken. Zijn
voorbeelden waren de werken van Johann
Pachelbel en Georg Böhm, twee boegbeelden
van de Duitse orgelmuziek omstreeks 1700. In
de partita O Gott, du frommer Gott volgen, na
een akkoordische voorstelling van het koraal,
acht variaties, waarin het thema op de meest
uiteenlopende manieren compositorisch en
expressief wordt belicht en uitgediept. In var.1,
een duet, domineert het beginmotief van het
koraal; in var.2 is een stijgende en dalende
kwart een eenheidsscheppend motief, dat in
var.4 tot een hele toonladder wordt uitgebreid;
var.3 is een perpetuum mobile in doorlopende
zestiende noten. In var.5 wordt de goed
herkenbare koraalmelodie in de bovenstem
door complexe ritmische motieven in de bas
verrijkt. De wijziging van binair naar ternair
metrum in var.6 verleent de muziek een
lichtvoetig danskarakter, dat op expressief
vlak sterk contrasteert met var.7, die helemaal
doordrongen is van chromatiek. In de
slotvariatie komt weer een nieuw element op
het voorplan: de echotechniek (forte-piano).

19 JAN 2019

Elias Nikolaus Ammerbach (1530–1597)
Bewar mich Herr, und sey nicht ferrn von mir ●
Johann Kuhnau (1660–1722)
Suonata quarta ‘Hiskia
agonizzante e risanato’ ▲
• Il lamento di Hiskia per la morte
annonciatagli e le sue preghiere ardenti
• La di lui confidenza in Iddio
• L’allegrezza del Rè convalescente
Elias Nikolaus Ammerbach
Gott ist mein Licht und mein Seligkeit ●
Johann Kuhnau
Suonata seconda ‘Saul malinconico e
trastullato per mezzo della Musica’ ▲
• La tristezza ed il furore del Rè
• La Canzona refrigerativa dell’arpa di Davide
• L’animo tranquilo e content di Saulo
Elias Nikolaus Ammerbach
Venus du und dein Kindt ●
Passametzo Itali auff den langen duplen Tact ●
Johann Sebastian Bach (toegeschreven)
Wenn wir in höchsten Nöthen seyn, BWV Anh.78
●
▲

uit: Orgel oder Instrument Tabulatur, 1571/83
uit: Musicalische Vorstellung einiger
biblischer Historien, 1700

14.00 Concertzaal
—
Hildebrandt Consort:
Lieselot De Wilde: sopraan
Helen Cassano: alt
Jan Van Elsacker: tenor
Philippe Favette: bas
Madoka Nakamaru: eerste viool
Yun Kyung Kim: tweede viool
Karina Staripolsky: altviool
Michel Boulanger: cello
Hendrik-Jan Wolfert: contrabas
Anne Pustlauk, Chiara Strabioli: traverso
Wouter Dekoninck: orgel, artistieke leiding
Ignace Bossuyt: spreker
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Erwünschtes Freudenlicht, BWV184

In 1575 verscheen in Leipzig een verzameling
orgelmuziek onder de titel Ein new künstlich
Tabulaturbuch. Hierin bundelde Elias Nikolaus
Ammerbach, organist aan de Thomaskirche,
veertig arrangementen van vocale polyfone
muziek, zowel profane als geestelijke, bestemd
voor huiselijk gebruik. In deze toen alom
verspreide praktijk werd het origineel kunstig
gevarieerd met veel ornamentiek.
— Ignace Bossuyt

Een lofzang op
de goede herder
Ik ben de goede herder. Een goede herder
geeft zijn leven voor zijn schapen.
Met deze woorden van Jezus eindigt de
evangelielezing uit Johannes op de derde
pinksterdag. Voor die dag, op 30 mei 1724,
componeerde Bach in Leipzig de cantate
Erwünschtes Freudenlicht, die helemaal
doordrongen is van de vreugde, want God
heeft zijn Zoon op aarde gezonden als de
goede herder, die Zijn volk liefheeft en er
zelfs Zijn leven voor veil heeft. Op basis van
een vroegere, verloren gegane feestelijke
compositie, vermoedelijk een huldewerk of
een nieuwjaarscantate, schreef een librettist
een nieuwe, toepasselijke tekst voor deze
pinkstercantate. Bach behield grotendeels
de muziek of paste die hier en daar aan.
Een uitgebreid accompagnato-recitatief
voor tenor met twee traverso’s voert ons
binnen in een pastorale sfeer (Erwünschtes
Freudenlicht). De twee aria’s en het slotkoor
zijn gebaseerd op levendige Franse
dansritmen: een passepied met levendige
strijkers en traverso’s in het vrolijke duet
voor sopraan en alt Gesegnete Christen,
een polonaise, met vioolsolo, in de tenoraria
Glück und Segen en een gavotte in het
slotkoor Guter Hirte. In een tweede recitatief
bezingt de tenor de hemelse vreugde, die hij
aan het slot exuberant bejubelt (So freuet
euch). In een geestelijke cantate mag een
toepasselijk koraal niet ontbreken: Herr, ich
hoff je, dat Bach als reflexief rustpunt plaatst
voor het afsluitende vreugdekoor.
— Ignace Bossuyt

Met de steun van Piano’s Maene
VOCAAL

LEZING & DEBAT

KLAVIER
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Verfijnde variatiekunst

11.00 en 14.00
OLV-van-Blindekenskapel (zie p. 31)
—
Catalina Vicens: Berger-orgel (1731)
—
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Kleines harmonisches Labyrinth, BWV591
Introitus / Centrum / Exitus
O Gott, du frommer Gott, BWV767

Bach. Cellosuites

19 JAN 2019

16.30 Kamermuziekzaal
—
Andreas Brantelid: cello
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Cellosuite nr.1 in G, BWV1007
• Prelude
• Allemande
• Courante
• Sarabande
• Menuet 1 & 2
• Gigue
Cellosuite nr.2 in d, BWV1008
• Prelude
• Allemande
• Courante
• Sarabande
• Menuet 1 & 2
• Gigue
Cellosuite nr.5 in c, BWV1011
• Prelude
• Allemande
• Courante
• Sarabande
• Gavotte 1 & 2
• Gigue

Less is more
Het mag verwonderen dat de zes Cellosuites,
BWV1007-1012 van Johann Sebastian Bach
pas in het begin van de twintigste eeuw
ontsnappen aan hun didactische imago als
etudes. In 1890 ontdekt de Catalaanse cellist
Pablo Casals een uitgave in een antiquariaat
in Barcelona, begint ze in concert uit te voeren
en legt ze tussen 1927 en 1939 als eerste op
plaat vast. Sindsdien zijn deze suites (al dan
niet uitgevoerd op authentieke instrumenten
en darmsnaren) niet meer weg te denken
uit het repertoire. Ondanks dit trage succes
werd het grensverleggende karakter van de
suites als compendium van zeer eenvoudige
tot de meest complexe speeltechnieken
(zoals dubbel- en tripelgrepen) al in de
achttiende eeuw naar waarde geschat.
Bachs leerling Philipp Kirnberger
onderstreepte in zijn tractaat Die Kunst des
Reinen Satzes in der Musik uit 1771 bovendien
ook hun grote belang op compositorisch
vlak. Less is more: enkel wie de finesses van
harmonie en contrapunt beheerst, slaagt
erin om een eenvoudige melodie zo neer
te schrijven dat de toevoeging van een
tweede stem quasi onmogelijk wordt. Als
voorbeeld van deze ‘kunst van het weglaten’
verwijst Kirnberger expliciet naar Bachs zes
Vioolsonates en de zes Cellosuites. In de
beperking om te schrijven voor een melodieinstrument met gelimiteerde mogelijkheden
om akkoorden te spelen of polyfonie te
laten klinken, toont Bach zijn absolute
meesterschap. Met een minimum aan
middelen wekt hij maximale harmonische
rijkdom op. De suggestieve kracht van de
uitvoerder en verbeelding van de luisteraar
worden voortdurend uitgedaagd.

KAMERMUZIEK
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‘Bach toont zijn
absolute meesterschap.
Met een minimum
aan middelen
wekt hij maximale
harmonische
rijkdom op.’

werken tussen 1717-1723 toen Bach als
kapelmeester actief was aan het hof
van Prins Leopold von Anhalt-Köthen.
Anderzijds is de toonaardstructuur zeer
gelijkend aan de bundel Engelse suites
voor klavier uit Bachs tijd in Weimar.
Door deze parallel en door de boven
beschreven opbouw van elke suite staat
zo goed als vast dat Bach de zes suites als
systematische cyclus ontworpen heeft.
Dat blijkt ook uit de oudste bronnen, een
kopie van Johann Peter Kellner uit 1726,
en een iets later afschrift door Bachs
vrouw Anna Magdalena, die beide als
set van zes zijn overgeleverd. Ook de
opklimmende moeilijkheidsgraad en
stijgende emotionele reikwijdte laten
een vooraf bepaald en nauwgezet opzet
veronderstellen.

Uitgangspunt van deze solowerken
voor cello is de suite, een reeks van
vier gestileerde dansen in een vaste
volgorde zoals gangbaar in Duitsland
sinds het einde van de zeventiende eeuw:
allemande, courante, sarabande en gigue.
Tussen de sarabande en de gigue voegt
Bach in elk van de zes suites een paar
zogenaamde galanterieën toe, dansen
van Franse oorsprong (tweeparig met
herhaling van de eerste) zoals het menuet
in suites 1 en 2, de bourrée in suites 3 en 4
of de gavotte in suites 5 en 6. Het geheel
laat hij telkens voorafgaan door een
prelude, een inleiding met een meestal
vrij of zelfs improvisatorisch karakter.
Elk van deze dansen heeft een specifiek
metrum (twee- of drieledige maat) en
tempo (langzaam - snel) met een eigen
expressief karakter van speels extravert
tot diepzinnig intiem. Door de onderlinge
contrasten en de symmetrische opbouw
in zes bewegingen (met de sarabande als
emotioneel middelpunt) creëert Bach een
ongekende dialectische spankracht.

— Jens Van Durme

© Marios Taramides

Andreas Brantelid

Omdat de autograaf verloren ging, is
een exacte datering van deze werken
niet evident. Waarschijnlijk ontstonden
ze net als heel wat andere instrumentale
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Akademie für Alte Musik Berlin
Bach. Klavecimbelconcerti
19.15 inleiding door Ignace Bossuyt
20.00 Concertzaal
—
Raphael Alpermann: klavecimbel Q
Michaela Hasselt: klavecimbel ▲
Petteri Pitko: klavecimbel ●
Felice Venanzoni: klavecimbel u

19 JAN 2019

Akademie für Alte Musik Berlin: orkest
Georg Kallweit: concertmeester

Johann Bernhard Bach (1676-1749)
Orkestsuite nr.1 in g (1729/30) Q
• Ouverture
• Air
• Rondeau
• Loure
• Fantaisie
• Passepied
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concerto voor drie klavecimbels in C,
BWV1064 (1735-45?) Q ● u
Allegro / Adagio / Allegro

eerste viool
Kerstin Erben
Barbara Halfter
Thomas Graewe

pauze

tweede viool
Stephan Mai
Rahel Mai
Uta Peters
Edburg Forck

Johann Sebastian Bach
Concerto voor drie klavecimbels in d,
BWV1063 (1735-45?) ▲ Q u
Zonder tempoaanduiding /
Alla siciliana / Allegro

altviool
Clemens-Maria Nuszbaumer
Sabine Fehlandt
Anja-Regine Graewel

Johann Bernhard Bach
Orkestsuite nr.2 in G (1729/30) Q
• Ouverture
• Gavotte en rondeau
• Sarabande
• Bourrée: gayement
• Air: grave
• Menuet
• Gigue

cello
Jan Freiheit
Antje Geusen
contrabas
Walter Rumer
fagot
Christian Beuse
—

Johann Sebastian Bach
Concerto voor vier klavecimbels in A,
BWV1065 (naar Vivaldi, 1730?) Q ▲ ● u
Zonder tempoaanduiding / Largo / Allegro
Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden
door Klara. Bedankt voor het vermijden van
storende geluiden - ook tussen de delen.

ORKESTRAAL

KLAVIER

Met de steun van Piano’s Maene
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Gezellig musiceren
in het koffiehuis

Doordat Bach een voorkeur heeft voor
contrapuntische vervlechting van de
partijen, richt hij zich meer dan Vivaldi
op dialoog tussen orkest en solisten. Zijn
voorliefde voor de ‘geleerde’ schrijfwijze
blijkt vooral ook uit de slotdelen, waarin hij
soms de refreinvorm combineert met de
fuga (BWV1063 en 1064). In het langzame
middendeel primeert doorgaans de
lyrisch-melodische ontplooiing, vaak met
een tutti-voor- en naspel.

In 1729 werd Johann Sebastian Bach
in Leipzig directeur van het Collegium
Musicum. Het was samengesteld
uit getalenteerde amateurs en
semiprofessionele musici, die vaak
gerekruteerd werden aan de universiteit.
Er werd wekelijks of tweemaal per week
gemusiceerd, in het koffiehuis van
Gottfried Zimmermann of in diens tuin
bij een van de stadspoorten. Op het
programma stond vocale en instrumentale
muziek van Bach zelf en van tijdgenoten.
Al tijdens zijn eerste jaren als directeur
introduceerde Bach er een genre,
waarvan hij de creatie op zijn palmares
mag schrijven: het klavecimbelconcerto.
De veertien bewaarde concerti voor
één tot vier klavecimbels, met strijkers
en basso continuo, waren hoofdzakelijk
bestemd voor uitvoering met het
Collegium Musicum. Tussen 1729 en 1736
ontstonden zes concerti voor twee tot
vier klavecimbels. Met deze concerti wilde
Bach vermoedelijk uitpakken met de
talenten van zijn leerlingen, in de eerste
plaats van zijn twee oudste zonen Wilhelm
Friedemann en Carl Philipp Emmanuel.
Mogelijk speelde hij zelf mee of behoorde
hij tot de strijkersgroep.

De twee Concerti voor drie klavecimbels
BWV1063 en 1064 zijn, samen met het
Concerto voor vier klavecimbels BWV1065,
uniek in hun soort. Typisch Vivaldiaans
in het concerto BWV 1063 is de inzet in
unisono. Het tweede deel is een heerlijk
‘alla siciliana’. De eerste viool en de drie
klavecimbels spelen broederlijk samen.
Alleen het eerste klavecimbel springt
enkele keren solistisch uit de band, met ter
afsluiting een korte virtuoze cadenza. In
de slotfuga krijgt elk van de drie solisten
de kans om te schitteren, al blijkt uit de
slotbladzijden de dominantie van het
eerste klavecimbel (Bach zelf?).
Dialogerend samenspel en virtuoos
vertoon liggen ook aan de basis van
het Concerto voor 3 klavecimbels in
C, BWV1064. Opvallend is de grotere
zelfstandigheid van de strijkers ten
opzichte van de klavecimbels, vooral in
het middendeel. In het Concerto voor vier
klavecimbels BWV1065 waart de geest
van het model Vivaldi in alle delen. De
solisten hebben duidelijk het overwicht.
Het middendeel is een merkwaardig
intermezzo, zonder thema, zonder
melodische ontplooiing, maar puur gericht
op klank en timbre. Akkoorden en een
typisch violistisch arpeggio creëren een
bijzondere sfeer: atypisch voor Bach,
wars van ook maar enige complexiteit,
maar bijzonder geraffineerd door de
betoverende klankschoonheid van de vier
klavecimbels.

De meeste van Bachs klavecimbelconcerti
zijn bewerkingen van (verloren) eigen
concerti met als solisten viool, hobo en
traverso. Eén concerto is een transcriptie
van een werk van een andere componist:
het Concerto voor vier klavecimbels
BWV1065 is een arrangement van het
Concerto voor vier violen van Antonio
Vivaldi (op.3, nr.10, RV580).
Alle concerti volgen de klassieke opbouw
van het op Italië georiënteerde concerto,
met vooral Vivaldi als model: ze zijn
driedelig in de opeenvolging snellangzaam-snel. In de snelle hoekdelen
wisselen refreinfragmenten voor het
tutti af met solistische tussenkomsten.

Een van de tijdgenoten van wie Bach werk
uitvoerde was een ver familielid:
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‘De veertien bewaarde
concerti voor één tot
vier klavecimbels,
met strijkers en basso
continuo, waren
hoofdzakelijk bestemd
voor uitvoering met het
Collegium Musicum,
waarvan Bach toen
directeur was.’

19 JAN 2019

— Ignace Bossuyt

ZA 19 JAN 2019

CONTINUUM
Bach. Raadselcanons
22.30 Kamermuziekzaal
—
CONTINUUM:
Elfa Rún Kristinsdóttir: viool
Santiago Medina: viool
Johanna Bartz: traverso
Daniel Rosin: cello
Liam Byrne: viola da gamba
Elina Albach: klavecimbel, leiding en
arrangementen van alle orgelwerken
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
• Piece d’orgue, BWV572
• Canon a 2 cancrizans
• Canon a 2 violini in unisono
• Dies sind die heiligen zehen Gebot,
BWV678
• Canon a 2 per motum contrarium
• Dies sind die heiligen zehen Gebot, alio
modo, BWV679
• Canon a 2 per augmentationem
contrario motu
• Canon a 2 per tonos
• Fuga canonica in epidiapente
• Christ, unser Herr, zum Jordan kam,
BWV684
• Ricercar a 6
• Liebster Jesu, wir sind hier, BWV731
• Canon perpetuus super thema regium
• Canon a 2
• Canon a 4
• Passacaglia in c, BWV582
De canons en het Ricercar zijn afkomstig
uit Das Musikalische Opfer, BWV1079

Gelijk voor de wet
‘Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonica
Arte Resoluta’ luidt het opschrift van Bachs
Musikalisches Opfer. Vrij vertaald: ‘Op
verzoek van [koning Frederik II de Grote]
werd zijn thema en de rest opgelost volgens
de kunst van de canon’. Dat de eerste letters
het woord ‘ricercar’ spellen, is uiteraard geen
toeval. Zoeken, onderzoeken is immers eigen
aan contrapunt, de dwingende en tegelijk
prikkelende regels om muzikale stemmen te
verweven. Frederik had de oude Bach in 1747
ontvangen op zijn Potsdamse slot Sanssouci
en hem er uitgedaagd om op een complex
thema een zesstemmige fuga te improviseren,
een opdracht die zelfs Bach niet ter plekke
durfde aan te nemen; de oplossing werd pas
iets later in het Opfer gepubliceerd. De canons
op het ‘koninklijke thema’ zijn enkele van
Bachs meest pure experimenten in de wetten
van het contrapunt, waarbij je ‘wet’ (canon)
ook conservatief-theologisch kan lezen, een
connotatie die de Verlichte vorst niet zal zijn
ontgaan. Ze zijn zelfs zo abstract dat Elina
Albach twijfelt aan hun doel: ‘De canons
passen in geen enkel concertformat, dus
misschien schreef Bach ze voor zijn studenten
en andere lezers, als een soort raadsel? Na
maanden spelen met deze stukken, steeds
op datzelfde thema in c-klein, begonnen ze
voor mij haast te werken als hedendaagse
muziek, zeker naast de typisch barokke
orgelwerken. Aan die laatste hebben we
trouwens geen noot aan veranderd, maar
wel gekeken hoe we met instrumenten een
orgel en zijn registers kunnen nabootsen. Zo
ontstaat consortmuziek zoals Bach die nooit
expliciet schreef.’
— Albert Edelman

KAMERMUZIEK
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Johann Bernhard Bach. Johann Bernhard
componeerde in de stijl van Georg
Philipp Telemann, met een sterke Franse
invloed (zoals ook Bach zelf in zijn vier
orkestsuites). Het is lichtvoetige muziek
‘zur Gemüthsergötzung’, zoals Bach bij
een aantal van zijn werken schreef, ‘tot
verkwikking van de geest’. Na een typische
Franse ouverture, met een marsachtige
inleiding en een tweede sectie in snel
tempo, volgt een reeks dansen, zoals
gavotte, sarabande, bourrée, menuet,
gigue, loure en passepied, die contrasteren
qua metrum en tempo, elk met hun eigen
karakter. Die worden aangevuld met vrije,
al dan niet aan de dans verwante stukken,
zoals air, fantaisie en rondeau, die niet
aan een bepaald karakter zijn gebonden
en onderling sterk kunnen verschillen. La
tempeste, die de suite in G afsluit, refereert
aan de onvermijdelijke stormscène in de
Franse barokopera.

Sponte Sua

Ensemble Marsyas

Bach, Hotteterre & Telemann

Hemelse dialogen

11.00 Kamermuziekzaal
—
Pablo Sosa del Rosario: traverso
Asako Ueda: luit
—
Jacques Hotteterre (1673-1763)
Prélude in D, uit L’art de préluder opus 7
(1719)
Suite nr.1 in d voor traverso en continuo
opus 2 (1708)
Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Fantasia nr.12 in g voor fluit, TWV40:13
(1733)
20 JAN 2019

ZO 20 JAN 2019

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Fluitsonate in C, BWV1033 (1736)
Adagio & allegro uit Fluitsonate in e,
BWV1034 (1724)

Sponte Sua vervangt het duo Stefanie
Troffaes en Julien Wolfs, wiens concert
door omstandigheden uitgesteld wordt
tot een latere datum.

Pour la flûte traversière
Bachs sonates voor fluit dateren
waarschijnlijk uit de periode 1717-23 toen hij
als kapelmeester actief was in Köthen. Dat
geldt ook voor de Fluitsonate in C, BWV1033.
Anders dan de driedelige sonates in Vivaldi’s
concertostijl, bestaat dit eerder traditionele
werk uit vier deeltjes, eindigend met een
dubbel menuet. De rol van de continuo – in
dit geval de luit – is vooral begeleidend.
Bachs interesse voor de traversfluit kwam
niet uit de lucht vallen: vanaf het midden
van de barok en onder invloed van fluitisten
als Johann-Joachim Quantz in Duitsland
en Jacques-Martin Hotteterre in Frankrijk
verdween de blokfluit geleidelijk aan van het
toneel. Zowel technisch als expressief bleek
de traverso een veel groter potentieel te
hebben dat componisten als Bach en Georg
Philipp Telemann ten volle exploreren in
allerlei instrumentale en vocale genres.
Net als Bach waagde ook Telemann zich
aan onbegeleid en technisch veeleisende
werken voor traverso. Zo publiceerde hij in
1732-33 een reeks van 12 Fantasieën voor
fluit solo in Hamburg. De Fantasia nr.12 in
g, de laatste uit deze reeks, bestaat uit zes
helder opgebouwde en aaneengesloten
onderdeeltjes. De Franse sfeer en smaak die
aan alle Europese hoven opgang maakte,
spreekt onweerlegbaar uit de Eerste Suite
op.2 van Hotteterre. Deze suite van galante
dansen uit het Premier livre de pièces
pour la flûte traversière dateert uit 1708,
het jaar waarin Hotteterre als fluitvirtuoos
was aangenomen in de grande écurie van
Lodewijk XIV.

14.30 Concertzaal
—
Ensemble Marsyas: ensemble
Peter Whelan: klavecimbel & leiding
Rachel Redmond: sopraan
André Morsch: bariton
Sophie Gent, Henry Tong: viool
Alfonso Leal del Ojo: altviool
Sarah McMahon: cello
Christine Sticher: contrabas
Jasu Moisio, Lidewei de Sterck &
Rodrigo Guttiérez: hobo
Philippe Grisvard: orgel
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Selig ist der Mann, BWV57
Concerto en Sinfonia uit Geist und Seele
wird verwirret, BWV35
Ach Gott, wie manches Herzeleid, BWV58

Met Nederlandse boventiteling

VOCAAL
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Zoals bekend uit de Necrologie, de
beschrijving van Bachs leven en werken
die in 1754 door zijn zoon Carl Philipp
Emanuel en Johann Friedrich Agricola
werd opgetekend, liet Johann Sebastian
in Leipzig vijf cantatejaargangen na met
muziek voor elke zon- en feestdag van het
kerkelijk jaar. De eerste twee cycli zijn quasi
volledig bewaard gebleven en getuigen van
een bijna bovenmenselijke energie, werklust
en inventiviteit. Vanaf de derde jaargang,
waaruit de cantates in dit programma
komen, stremt de productie gevoelig. Bach
heeft dubbel zoveel tijd nodig (van midden
1725 tot het voorjaar van 1727) om de cyclus
rond te maken. Voor nieuwe cantates is er
niet steeds tijd en regelmatig doet hij een
beroep op werk van andere componisten
zoals zijn neef Johann Ludwig Bach.
In tegenstelling tot de zogenaamde
koraalcantatejaargang, ontbreekt ook
de conceptuele rode draad in deze derde
cyclus. Bach maakt vaak gebruik van
allerlei oudere libretti van uiteenlopende
tekstdichters. Opvallend zijn ook een aantal
solo- en dialoogcantates waarin het koor
hoogstens een slotkoraal te zingen krijgt.
Nieuw is ten slotte het feit dat Bach delen
van eigen concerti omwerkte tot inleidende
instrumentale sinfonia’s, vaak met een
virtuoze orgelpartij die hij waarschijnlijk zelf
voor zijn rekening heeft genomen.

— Jens Van Durme
KAMERMUZIEK

Hemelse dialogen

Een aanstekelijk voorbeeld vol ritmische
drive en panache is het openingsdeel van
de alt-solocantate Geist und Seele wird
verwirret, BWV35 uit 1726. Bach herwerkt
hiervoor een deel uit een concerto voor hobo
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Cecilia Bernardini
Biber. Rozenkranssonates

© Jen Owens

20 JAN 2019

Johann Kuhnau (1660-1722)
prelude geselecteerd uit Musicalische
Vorstellung einiger biblischer Historien
(1700)

(of viool) uit Köthen. De onophoudelijke
wisselwerking tussen het concerterende
orgel en het ensemble, bestaande uit
strijkers, twee hobo’s en basso continuo
geeft als een soort perpetuum mobile
uitdrukking aan de menselijke verwarring.

Bach schreef een tiental dialoogcantates,
een genre dat qua dramatisch gehalte erg
dicht bij opera aansloot. Dat geldt zeker
voor de cantate Ach Gott, wie manches
Herzeleid, BWV58 die voor het eerst werd
uitgevoerd op 5 januari 1727, de zondag
tussen Nieuwjaar (kerkelijk gezien het feest
van de Besnijdenis) en Driekoningen. In
deze volledig symmetrisch opgebouwde
Dialogus converseren Christus en de ziel
tegen de achtergrond van het evangelie
over de vlucht naar Egypte en Herodes’
kindermoord. Centraal staat de dansante
sopraanaria met concerterende viool op de
voor ons paradoxale tekst ‘Ich bin vergnügt
in meinem Leiden, denn Gott ist meine
Zuversicht’ (Ik verheug me in mijn lijden,
want op God kan ik vertrouwen).

Hoewel expliciet geschreven voor Tweede
Kerstdag 1725, herdenkt de cantate Selig
is der Mann, der die Anfechtung erduldet,
BWV57 de heilige Stefanus, wiens naamdag
op 26 december valt. Het libretto van
Georg Christian Lehms behandelt in een
allegorische dialoog tussen Christus en
de gelovige ziel het lijden van deze eerste
christelijke martelaar als voorbeeld van de
beproevingen die elke christen wacht om
het eeuwig leven te bereiken. Bach neemt
dit concept over en betitelt het werk als een
concerto in dialogo, een dialoogcantate
voor bas (Vox Christi) en sopraan (Anima)

Heinrich Ignaz Franz von Biber
Rozenkranssonate nr.4:
Darstellung im Tempel
Johann Kuhnau
prelude geselecteerd uit
Musicalische Vorstellung
Heinrich Ignaz Franz von Biber
Rozenkranssonate nr.10:
Die Kreuzigung Christi
Johann Kuhnau
prelude geselecteerd uit
Musicalische Vorstellung
Heinrich Ignaz Franz von Biber
Rozenkranssonate nr.15: Mariae Krönung
Johann Kuhnau
prelude geselecteerd uit
Musicalische Vorstellung
Heinrich Ignaz Franz von Biber
Passacaglia

Reflectie en ontroering
Muziek met een buitenmuzikaal programma
wordt meestal geassocieerd met de
romantiek, maar ook de barok liet zich
graag inspireren door natuurverschijnselen
en strijdtonelen, en ook door religieuze
voorstellingen. Zo schreef Biber,
hofkapelmeester in Salzburg, een cyclus van
vijftien sonates voor viool en basso continuo,
met een toegevoegde passacaglia (trage
dans op een herhalende basmelodie) bekend
als de Mysterien- of Rozenkranssonates.
De vijftien ‘mysteriën’ zijn belangrijke
gebeurtenissen uit het leven van Jezus
en Maria die tijdens het bidden van de
rozenkrans gemediteerd werden. In elke
sonate laat hij de viool anders stemmen,
met als resultaat een heel bijzonder
klankcoloriet. Het zijn stuk voor stuk werken
waarin virtuoos spel op grandioze wijze wordt
verzoend met diepe expressie.
Johann Kuhnau, Bachs voorganger
als Thomascantor in Leipzig, ging een
stap verder door bij een reeks muzikale
vertolkingen van Bijbelse scènes expliciet
verduidelijkende teksten te noteren, die dan
ook bij voorkeur tijdens de uitvoering werden
voorgedragen. Het zijn de eerste composities
voor klavier met een gedetailleerd narratief
programma. Kuhnau mikt er vooral op om
de expressieve mogelijkheden en het effect
van de muziek zonder omwegen op de
toehoorder over te brengen, die ze dan niet
alleen verstandelijk begrijpt, maar er zich ook
emotioneel door laat raken. Net als Bibers
vioolsonates zijn het sublieme pareltjes.
— Ignace Bossuyt

— Jens Van Durme
KAMERMUZIEK
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16.30 Kamermuziekzaal
—
Cecilia Bernardini: viool
Skip Sempé, Olivier Fortin, Emmanuel
Frankenberg: orgel, virginaal & klavecimbel
—
Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704)
Rozenkranssonate nr.1: Ankündiging der
Geburt Christi (1674?)

ZO 20 JAN 2019

Collegium Vocale Gent
19.15 inleiding door Ignace Bossuyt
20.00 Concertzaal
—
Collegium Vocale Gent: koor & orkest
zie p. 26
Philippe Herreweghe: dirigent
Dorothee Mields: sopraan
Alex Potter: alt
Thomas Hobbs: tenor
Peter Kooij: bas
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe,
BWV34
Also hat Gott die Welt geliebt, BWV68
pauze
Johann Sebastian Bach
Lobet Gott in seinen Reichen
(Himmelfahrts-Oratorium), BWV11

Met Nederlandse boventiteling

VOCAAL

Bachs opwaartse
blik ten hemel
Hemelvaart en Pinksteren: de apostelen
staren in verbazing naar de hemel, maar
zoals Christus beloofde, stuurt God aan de
mens de Geest, het vuur dat het geloof en de
liefde aansteekt. O ewiges Feuer, o Ursprung
der Liebe: zo begint Bachs cantate voor een
pinksterliturgie, wellicht voor het jaar 1746 of
1747. Het is een van laatste cantates die hij
componeerde, of in dit geval, herwerkte op
basis van een vroeger werk uit 1725 of 1726.
Het centrale thema is de vaak gebruikte
metafoor van het hart als de plaats waar
God huist. De tekstdichter knoopt aan bij
het eerste vers van de evangelielezing uit
Johannes: ‘Als iemand mij liefheeft, zal mijn
Vader hem liefhebben en zullen We bij hem
ons verblijf houden.’

bezetting van strijkers, hobo’s, trompetten
en pauken.

Het is een feestelijke compositie: daar horen
trompetten en pauken bij. De instrumentale
inleiding van het beginkoor, O ewiges
Feuer, interpreteert al dadelijk deze tekst:
de vurige vlammen schitteren in de violen,
terwijl de lang aangehouden toon in de
trompet staat voor het eeuwige. Dat dit de
correcte interpretatie is, is daarna duidelijk
te horen in het koor, dat naast ewiges en
Feuer ook nog de Liebe accentueert met
een weelderig melisme. De aria voor alt
Wohl euch, ihr ausgewählten Seelen, is
een heerlijke pastorale idylle, waarin het
hemelse timbre van twee dwarsfluiten en
violen con sordino de zangstem omkranst.
Hier straalt een onaardse rust van uit. De
plechtige vredeswens waarmee het slotkoor
inzet (Friede über Israel) gaat over in een
enthousiaste vreugdezang (Dankt den
höchsten Wunderhänden), met de volle

De cantate Also hat Gott die Welt geliebt
was bestemd voor tweede pinksterdag, op
een van de negen teksten die Bach in 1725
koos uit het oeuvre van de getalenteerde
dichteres Mariane von Ziegler. Zoals vaak
bij Bach is het beginkoor gebaseerd op
een ontleende koraalmelodie, die hij tot
een grandioze concerterende compositie
verwerkt. Het begint toepasselijk met
de eerste woorden van het evangelie:
Also hat Gott die Welt geliebt. Het is een
van ingehouden vreugde doordrongen
lyrisch-pastorale liefdeszang met strijkers
en hobo’s, geen exuberante jubelzang
met trompetten en pauken. Zoals de
tekst Mein glaübiges Herze, frohlocke,
sing vereist, is deze aria voor sopraan een
montere oproep tot vreugde, met viool,
hobo en violoncello piccolo. In de aria
Du bist geboren mir zugute bezingt de
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O ewiges Feuer

bas, mooi bijgekleurd door drie hobo’s,
het Godsvertrouwen. De tekst van het
slotkoor, Wer an ihn gläubet, ontleend
aan het evangelie, inspireerde Bach tot
een briljante dubbelfuga in de ‘oude
stijl’, waar de complexe, quasi eindeloos
voortdurende stemmenvervlechting
aan de eeuwigheidswaarde van Gods
woord refereert.
Voor het feest van Hemelvaart 1738
componeerde Bach een cantate in de vorm
van een oratorium, met een verhalend
element op de tekst van de evangelist,
zoals in de passies. De twee recitatieven
zijn reflecties op Christus’ afscheid
(Ach, Jesu, ist dein Abschied en Ach ja!
So komme bald zurück) en de aria’s zijn
opgevat als gebeden (Ach bleibe doch voor
alt en violen, en Jesu, deine Gnadenblicke,
voor sopraan, twee traverso’s, hobo en
strijkers unisono).
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De cantate begint met een lofzang voor
het koor (Lobet Gott in seinen Reichen) en
in het midden en aan het slot staat een
koraal (Nun lieget alles unter dir en Wenn
soll es doch geschehen). Het oratorium
is vooral een bespiegelend werk, waarin
geen personages optreden (behalve
even twee engelen), in tegenstelling tot
de passies en de oratoria voor Kerst en
Pasen. Reflectie betekent echter niet dat
het feestelijke element ontbreekt: in het
beginkoor voorziet Bach de ondersteuning
van trompetten en pauken, samen met
strijkers, hobo’s en dwarsfluiten. Op het
eerste evangeliebericht (Der Herr Jesus)
volgen twee soli: een voor de bas, een
accompagnatorecitatief met dwarsfluiten,
een klacht om Jesus’ afscheid (Ach, Jesu)
en als verlengstuk een prachtige aria

voor alt, Ach, bleibe doch, die Bach later
herwerkte voor het Agnus Dei van de
h-Moll-Messe.
Na een eenvoudig koraal (Nun lieget alles
über dich) volgt het evangelieverhaal van
‘de twee mannen in witte kleren’, even
onderbroken door een korte reflectie voor
de alt (Ach ja! So komme bald zurück). In
de sopraanaria Jesu, deine Gnadenblikke
symboliseert het ontbreken van de basso
continuo als harmonisch fundament de
hemelwaarts gerichte blik, los van de
aarde. In het slotkoor, Wenn sol ich doch
geschehen, integreert Bach meesterlijk
het koraal in een jubelend instrumentaal
concerto voor het volle ensemble.

Benefietconcert
ten voordele van de
Koninklijke Villa Oostende
Vorig jaar zetten Concertgebouw
Brugge en Collegium Vocale Gent
met groot succes de schouders onder
een benefietconcert ten voordele
van enkele medische projecten in in
Katako-Kombe in Congo. In het kader
van verantwoord sociaal ondernemen
willen we deze samenwerking ook in
2019 verderzetten.

het groepsgebeuren werkt versterkend
en wordt daarom gestimuleerd. Ook
patiënten met andere pathologieën zijn
intussen welkom in de Koninklijke Villa.

De Koninklijke Villa is een
onderdeel van de BZIO-groep
(Bundeling Zorginitiatieven
Oostende). Deze omvat
naast de Koninklijke Villa
een revalidatiecentrum,
een revalidatieziekenhuis
en een woonzorgcentrum.
Het revalidatiecentrum
binnen de Koninklijke Villa
is een verlengstuk van het
revalidatiecentrum IMBO.
In het zorghotel komt men
volledig tot rust in een
mooi stukje kusterfgoed.
10 ergonomisch ingerichte
kamers staan garant voor
comfortabel herstel of
vakantie aan zee. De inrichting
van de kamers wordt
aangepast aan de zorgnood.
Je kan er herstellen na een
ingreep of tijdens het ziek
zijn, even op adem komen of
simpelweg de tijd nemen om
te herbronnen.
www.koninklijkevilla.be

20 JAN 2019

We doopten de wereldpremière van
het filmconcert Lebenslicht van
Collegium Vocale Gent en Clara Pons
op vrijdagavond 18 januari om tot een
benefietconcert ten voordele van een
goed doel in eigen land: de Koninklijke
Villa in Oostende.

© Michiel Hendryckx

De Koninklijke Villa zet als
gezondheidscentrum en zorghotel
actief in op leven en kwaliteit van
leven, met aandacht voor een gezonde
levensstijl en well-being. In de diverse
revalidatieprogramma’s ontmoeten
mensen met kanker, hun familieleden
en vrienden elkaar. De Koninklijke Villa
Oostende werd opgestart vanuit een
nood aan oncologische revalidatie en
stelde zich van bij het begin tot doel
mensen met kanker na hun behandeling
zo snel mogelijk te laten re-integreren
in de maatschappij. De meerwaarde
van oncologische revalidatie met een
holistische visie betekent een verhoging
van de levenskwaliteit voor mensen met
kanker, tijdens en na de behandeling.
Bovendien blijkt de groepsinteractie
met lotgenoten een schot in de roos:
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BENEFIET

— Ignace Bossuyt

Koor

Orkest

sopraan
Dorothee Mields
Annelies Brants
Chiyuki Okamura
Magdalena Podkościelna

eerste viool
Christine Busch
Isabelle Farr
Maria Roca

HEMEL OP A ARDE

contratenor
Alex Potter
Piotr Olech
Cécile Pilorger
Alexander Schneider
tenor
Thomas Hobbs
Malcolm Bennett
Johannes Gaubitz
Vincent Lesage
bas
Peter Kooij
Philipp Kaven
Robert van der Vinne
Bart Vandewege

tweede viool
Dietlind Mayer
Marieke Bouche
Lotta Suvanto
altviool
Deirdre Dowling
Kaat De Cock
cello
Ageet Zweistra
Harm-Jan Schwitters
piccolo cello
Ageet Zweistra ▲
contrabas
Miriam Shalinsky
orgel
Maude Gratton

Biografieën
traverso
Patrick Beuckels
Jan Van den Borre
hobo
Marcel Ponseele
Taka Kitazato
Timothée Oudinot ▲
cornet
Marleen Leicher
trombone
Simen Van Mechelen
Claire McIntyre
Joost Swinkels
fagot
Julien Debordes
trompet
Alain De Rudder ▲
Steven Verhaert ▲
Yorick Roscam ▲
tromba da tirarsi
Alain De Rudder ●
pauken
Michael Juen ▲

●
▲

18 januari
20 januari

Collegium Vocale Gent (BE) werd in
1970 opgericht op initiatief van 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 maakte
Collegium Vocale Gent 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.

De Akademie für Alte Musik Berlin (DE),
kortweg Akamus, werd in 1982 opgericht.
Met eigen concertseries in de thuisstad
en in München en vaste samenwerkingen
met de Staatsoper Unter den Linden,
het RIAS Kammerchor, Sasha Waltz
& Guests en René Jacobs staat het
orkest internationaal aan de top. Op
de meest recente van vele enthousiast
onderscheiden opnamen klinken Bachs
dialoogcantates, met Sophie Karthäuser en
Michael Volle als vocale solisten. Raphael
Alpermann (DE) is vanaf de oprichting
betrokken bij Akamus en geeft zelf les
aan de Hanns Eisler-school waar hij werd
opgeleid. Hij is bovendien geregeld te horen
bij de Berliner Philharmoniker en andere
beroemde orkesten. Michaela Hasselt (DE)
probeerde als kind allerlei instrumenten
voor ze bij het klavecimbel belandde, met
studies in München, Berlijn en uiteindelijk
Leipzig. Van daaruit is ze actief bij een
brede waaier aan ensembles, van barok
tot hedendaags. Felice Venanzoni (IT) is
klavecinist, coach en dirigent, onder meer
bij Oper Frankfurt en de Semperoper in
Dresden. Hij werkt daarnaast geregeld
mee aan operaproducties van Ensemble
Matheus, onder meer in New York, Beaune,
Stockholm en de Salzburger Festspiele.
Petteri Pitko (FI) leidt het Finnish Baroque
Orchestra en speelt vast bij het Sheridan
Ensemble. Hij bracht uit interesse voor
nieuwe klavecimbelmuziek werk in
première van Misato Mochizuki, Sarah
Nemtsov, Perttu Haapanen, Sebastian
Fagerlund, en Jyrki Linjama.

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 Champs-Elysées 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 Herreweghe het platenlabel Phi
op, dat inmiddels al 30 cd’s uitbracht
met zeer divers repertoire van Collegium
Vocale Gent, het Orchestre des ChampsElysées, het Antwerp Symphony Orchestra
en verschillende bevriende ensembles
en solisten. In 2010 ontving de dirigent
de prestigieuze Bachmedaille van de
stad Leipzig.
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Collegium Vocale Gent

Ignace Bossuyt (BE) is professor emeritus
van de onderzoekseenheid musicologie
van de KU Leuven. Zijn onderzoek is vooral
gericht op de polyfonie uit de renaissance.
Hij publiceert ook geregeld voor een
ruimer publiek. Recent verschenen bij
Universitaire Pers Leuven De oratoria van
Alessandro Scarlatti en een boek over
Bachs h-Moll Messe.

Andreas Brantelid (SE/DK) kreeg zijn
eerste muzieklessen van zijn vader Ingemar
voor hij op 14-jarige leeftijd debuteerde
in Elgars Celloconcerto bij het Koninklijk
Deens Orkest. Tussen zijn talloze recitals
en orkestoptredens zijn enkele concerten
op uitnodiging van Philippe Herreweghe
speciaal het vermelden waard. Hij speelt op
de zogenoemde Boni-Hegar Stradivarius
uit 1707, ter beschikking gesteld door
Christen Sveaas.

CONTINUUM (DE) is een groep
avontuurlijke musici op zoek naar de
kern van ‘oude muziek’ en de grenzen
van de traditie. Sinds zijn debuut in 2015
was het ensemble onder meer te horen
in de Thüringer Bachwochen, Bachfest
Leipzig en Radialsystem V, vaak met een
speciaal ontwikkeld theatraal concept.
Vorig jaar verscheen Traumwerk op cd, een
samenwerking met acteur/rapper Robert
Gwisdek. Elina Albach (DE), dochter uit
een muzikaal Berlijns nest, studeerde
o.a. bij Jörg-Andreas Bötticher, Ton
Koopman en Rudolf Lutz. Ze is deel van het
programma #BeBeethoven van Podium
Esslingen dat allerlei jonge kunstmakers
de ruimte geeft om zich te verdiepen en
te ontwikkelen.

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.
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Olav Grondelaers (BE) volgde na zijn
studies Germaanse talen zijn late roeping
om klassiek gitarist te worden. Hij behaalde
zijn masterdiploma gitaar en luit in 1998
aan het Conservatorium van Brussel. In
1999 begon hij voor het toenmalige Radio
3 te werken als muzieksamensteller. Sinds
afgelopen najaar is hij de gastheer van
Music Matters op Klara.

Ensemble Marsyas (UK) won in 2007 het
Brugse MAfestival-concours en is inmiddels
een vaste waarde in het Engelse, Schotse
en Ierse muziekleven. In 2017 verscheen
de cd Edinburgh 1742, een confrontatie
tussen de muziek van Händel en Barsanti
die door Gramophone werd gekozen tot cd
van het jaar. Peter Whelan (IE) is fagottist,
klavecinist en artistiek leider, thuis op zowel
historische als moderne instrumenten.
Vorig jaar kreeg hij de leiding van het
Irish Baroque Orchestra en werd hij een
van de artistieke krachten achter de Irish
National Opera. Rachel Redmond (UK)
begon haar carrière bij Le Jardin des Voix,
het talentenprogramma van Les Arts
Florissants. Ze soleert bij tal van Franse
en internationale ensembles, waaronder
Aedes, Les Cris de Paris, Capriccio
Stravagante en het Dunedin Consort.
André Morsch (DE) was tot vorig jaar lid
van het ensemble van Oper Stuttgart,
terwijl hij in december bij de Nationale
Opera Amsterdam te zien was in Enescu’s
Oedipe. Zijn repertoire reikt van Bach tot
Martin en van opera tot lied.

Hildebrandt Consort (BE) ontleent
zijn naam aan Zacharias Hildebrandt,
orgelbouwer en tijdgenoot van, en geroemd
door, Johann Sebastian Bach. Het consort
gaat ook cross-overs aan, waarvan hun
samenwerking met De Nieuwe Snaar voor
Nekka Nacht in het Antwerpse Sportpaleis
getuigt. Wouter Dekoninck (BE) studeerde
aan het Lemmensinstituut in Leuven en
is organist-titularis van het historische
Pencelerorgel (1714) in de Leuvense SintGeertruikerk. Met zijn eigen ensemble
speelt hij geregeld eigen transcripties,
zoals een Grosse Messe gebaseerd op
Bachs Clavier-Übung III.

Thomas Hobbs (GB) studeerde aan het
Royal College of Music en zong sindsdien bij
ensembles als I Fagiolini, Dunedin Consort,
Classical Opera Company, Accademia
Bizantina, Pygmalion, Akademie für Alte
Musik Berlin en het Bournemouth Symphony
Orchestra. Met gambiste Romina Lischka en
luitiste Sofie Vanden Eynde maakte hij de
cd Orpheus’ Noble Strings.

Johan Huys (BE) studeerde piano, orgel,
muziekgeschiedenis en kamermuziek in
Gent. Hij had een mooie concertcarrière,
zowel solo als in kamermuziekverband.
Hij doceerde klavecimbel aan het
conservatorium van Gent, waar hij tussen
1982 en 1996 ook directeur was. Sinds
1977 is hij voorzitter van de wedstrijd
Musica Antiqua Brugge. Daarnaast is hij
voorzitter van de Raad van Bestuur van het
Orpheusinstituut.
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Cecilia Bernardini (NL) ontving de hoogste
onderscheiding van het Conservatorium
van Amsterdam, wat samen met tal
van concoursprijzen een glansrijk begin
betekende van haar gevarieerde carrière.
Ze voert geregeld ensembles aan als het
Scottish Chamber Orchestra, Camerata
Salzburg, de Nederlandse Bachvereniging,
en het Dunedin Consort, met wie ze al
eerder in de Bach Academie te horen was.
Ze vormt een vast duo met pianist Keiko
Shichijo. Skip Sempé (US) staat met zijn
Capriccio Stravagante aan het front van
de oude muziek. Enkele jaren geleden
nam hij, samen met Collegium Vocale
Gent, het Requiem van Jean Gilles op in
Brugge, een productie die nog altijd toert.
Olivier Fortin (CA) gooide ooit hoge ogen
in het Brugse klavecimbelconcours en is
sindsdien wereldwijd actief als solist en
als artistiek leider van zijn eigen ensemble
Masques. Onlangs verscheen bij Outhere
zijn opname van Couperins sleutelwerk
L’art de toucher le clavecin. Emmanuel
Frankenberg (NL) speelt natuurhoorn
en klavecimbel. Hij was al te horen bij
tal van ensembles waaronder Akamus,
het Orkest van de Achttiende Eeuw en
Capriccio Stravagante, en nam met zijn
Goldfinch Ensemble deel aan het jongetalentenprogramma eeemerging.
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Sponte Sua (ES/JP) bestaat uit de
traversospeler Pablo Sosa del Rosario,
afkomstig van Tenerife, en de Japanse
luitiste Asako Ueda. Afgelopen zomer vielen
ze op tijdens concerten in de Fringe van het
MAfestival en de ‘Fabulous Fringe’ van het
Festival Oude Muziek Utrecht. Beide musici
volgen momenteel hun masteropleiding aan
het Koninklijk Conservatorium Den Haag.
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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
als 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.
T
ERSSTRAA
KAMMAK

Clara Pons (DE) studeerde filosofie en
piano voor ze zich verdiepte in videokunst
en theater. Ze zoekt nieuwe manieren
om verhalen te vertellen en muziek te
visualiseren. Door video, livemuziek en
theater te verbinden heft ze de grenzen
tussen het reële en het surreële op. IRRSAL
- Triptychon einer verbotenen Liebe en
WUNDERHORN toeren sinds 2013 door
Europa met orkesten als het Rotterdam
Philharmonisch, BBC Symphony Orchestra,
Antwerp Symphony Orchestra en het
Orkest van de Munt. Onlangs gingen haar
filmprojecten bij Harawi van Messiaen en
Cornet van Rilke/Martin in première.
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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.

ST. JORISSTRAAT

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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Catalina Vicens (CL) studeerde klavecimbel
in Philadelphia, Freiburg en Basel, waar
ze het eerste diploma ‘middeleeuwse
toetsinstrumenten’ behaalde, naast een
diploma ‘hedendaagse muziek op historische
instrumenten’. Ze vormde haar eigen
ensemble Servir Antico, maar is tegelijk
een van de meest actieve en nieuwsgierige
muzikale samenwerkers. Ze bereidt
momenteel een doctoraat voor aan het
Orpheusinstituut en Universiteit Leiden.
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Concertgebouw
(Concertzaal, Kamermuziekzaal)
‘t Zand 34
8000 Brugge

Magdalenazaal (MaZ)
Magdalenastraat 27
8200 Brugge
OLV-van-Blindekenskapel
Kreupelenstraat 8
8000 Brugge

KAAP | De Werf
Werfstraat 108
8000 Brugge
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In de kijker
ZATERDAG – ZONDAG
23 – 24 FEB 2019

WOENSDAG – ZATERDAG
22 – 25 MEI 2019
Concertgebouw

SLOW(36h)

Topstukweek
Lassus

© Dries Segers

Concertgebouw en diverse locaties in de stad

Tijdens SLOW(36h) nodigen we je uit om
van zaterdagmorgen tot zondagavond
36 uur lang te vertragen met kunst. In een
maatschappij die de vlucht vooruit neemt,
is de tweede editie van dit kunstenfestival
een rustpunt dat aanzet tot maximaal
genieten van minimale middelen. Met een
bijzonder gevarieerd, multidisciplinair
en verrassend programma — van trage
muziek, over video- en klankkunst, tot slow
walking en slow cooking — masseert het
festival alle zintuigen.

Psalmi Davidis Poenitentialies
Roland de Lassus was in de zestiende eeuw
een absolute wereldster. Wij reizen bijna
500 jaar terug in de tijd met een lezing, een
concert met Ottomaanse muziek tussen
hemel en aarde door Tristan Driessens,
levende legende Kudsi Ergüner en het
Lâmekân Ensemble, een project rond
schuld en uiteraard een concert met het
topstuk zelf: de Boetepsalmen door het
onvolprezen Vocalconsort Berlin onder
leiding van Daniel Reuss.

Laat weten wat je van het concert vond op

ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

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

concertgebouw.be

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

Hoe trager de ervaring,
hoe intenser de herinnering

