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Händel. Water en vuur

Uitvoerders &
programma

B’Rock Orchestra (BE) ademt en leeft
barok. In zijn DNA zitten buikgevoel,
bezieling en verbondenheid vervlochten;
samen de ruggengraat van een van de
meest succesvolle en innovatieve periodeensembles van dit moment. Met open blik
voor het nieuwe, en oor voor boeiende
ontmoetingen gaat het orkest actieve
samenwerkingen aan met gelijkgestemde
artiesten. Uit deze ontmoetingen groeien
intrigerende ervaringen voor en met een
breed publiek. B’Rock Orchestra heeft zijn
basiskamp in Gent, is een Associated Artist
van De Singel en vaste gast bij Opera Ballet
Vlaanderen, KASK Conservatorium Gent en
Muziektheater Transparant. Het staat ook
vaak op internationale podia, onder meer in
het Concertgebouw en het Muziekgebouw
Amsterdam, de Kölner Philharmonie, de
Opéra de Rouen, Amare in Den Haag, Le
Volcan in Le Havre, en op de Musikfestspiele
Potsdam en Musik+ in Innsbruck
Dmitry Sinkovsky (RU) combineert een
carrière als violist, zanger en artistiek leider.
Hij begon bij ensembles als Il Giardino
Armonico, Il Complesso Barocco, Il Pomo
D’Oro, Musica Petropolitana en Accademia
Bizantina, en ontwikkelde een nauwe band
met B’Rock Orchestra, het Helsinki Baroque
Orchestra, en Ensemble Claudiana van
Luca Pianca. Als dirigent brak hij zo’n 10
jaar geleden door aan het hoofd van Drama
Queens, een project van Joyce DiDonato,
terwijl hij op dat moment al een tijdje aan
de weg timmerde met zijn eigen groep
La Voce Strumentale. Dmitry Sinkovsky
maakte tal van cd-opnames, onder meer
voor de Vivaldi Edition van naïve. Hij geeft
les aan het conservatorium van Moskou en
is artistiek leider van het Orlando Furioso
Festival in Dubrovnik en de opera van
Nizhny Novgorod.

Tip voor wie
regelmatig onder
het Concertgebouw
parkeert
Ontdek alle voordelen van de Pcard+
op www.pcard.be

19.15 inleiding door Hendrik Vanden Abeele
—
B’Rock Orchestra: orkest
Dmitry Sinkovsky: viool & leiding
—
George Frideric Handel (1685-1759)
Water Music suite nr.1 in F, HWV348 (1717)
• Ouverture
• Adagio e staccato
• Allegro
• Andante
• Presto
• Air
• Minuet
• Bourrée
• Hornpipe
• Allegro moderato

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Vioolconcerto in D, RV562a
• Andante
• Adagio
• Allegro
George Frideric Handel
Music for the Royal Fireworks, HWV351
• Ouverture
• Bourrée
• La paix: largo alla Siciliana
• La Réjouissance: allegro
• Menuet 1 & 2
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Water Music suite nr.3 in G, HWV350
• Sarabande
• Rigaudon
• Menuet 1 & 2
• Gigue 1 & 2
Water Music suite nr.2 in D, HWV349
• Allegro
• Alla Hornpipe
• Minuet
• Lentement
• Bourrée
pauze
Jouw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.
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Gelukzalig glimlachen,
de hele avond lang.

Warmwaterbad
Eerst even over Vivaldi – de roodharige
priester die bijna zijn hele leven in Venetië
doorbracht, en er muziek maakte met de
meisjes en vrouwen in het Ospedale della
pietà. Het concerto van Vivaldi heeft drie
delen: redelijk snel, traag, en sneller. Dat
is in de achttiende eeuw de vaste vorm
geworden van dit genre. Het is niet echt
een ‘vioolconcerto’ zoals we dat uit de
negentiende eeuw kennen, maar de viool
is wel degelijk het centrale instrument. Je
kan de zeer virtuoze vioolmomenten zeker
niet mislopen. Let op het voortdurend
dialogeren tussen groepen instrumenten.
Het deuntje dat eerst nog bij de blazers zat,
hoor je door het hele orkest nagebootst.
De spitse motieven van de strijkers vinden
even later hun tegenhanger bij hoorns en
pauken. In het tweede deel laat het orkest
het warmwaterbad vollopen van waaruit
de viool haar aria zingt. En in het derde
deel is er dat magische moment, wanneer
de violist op de meest virtuoze wijze van
de ene eventjes-hangenblijvende noot
naar de andere slingert. Dit concerto

• Een fonkelend concerto
en vier zwierige suites
• Feestelijke muziek
voor koningen en co
• Boottochten en koetsfiles

ging in 1738 in première in Amsterdam,
toen het werd gespeeld om honderd jaar
Stadsschouwburg te vieren. Het bestaat
ook in een oudere versie, uit 1710. Was
Vivaldi zelf in Amsterdam, op die winterdag
in 1738? Daar wordt aan getwijfeld.
Blije, optimistische muziek
Het is logisch dat het concerto van
Vivaldi vanavond een trio vormt met twee
beroemde werken van Händel. Bijna alles
wat Händel het orkest voorschrijft, vind je
ook bij Vivaldi terug, en omgekeerd. Frisse,
ongecompliceerde melodieën, stimulerende
ritmes, snel afwisselende harmonieën,
de ene instrumentengroep tegenover de
andere, het hele orkest tegenover een
solist. Dit is barokke orkestmuziek met veel
koolzuurgas: intens sprankelend. Omdat
de vier suites van Händel onveranderlijk
uit korte tot zeer korte stukken bestaan,
is er ook een onophoudelijke wisseling van
kleur: andere bezettingen, andere tempi,
andere sfeer, een ander sentiment. Maar
in welke richting dat ‘andere’ ook gaat: alle
muziek van deze avond is zorgeloos zonnig.
Het is blije, optimistische muziek, gemaakt
voor feestelijke, koninklijke evenementen.
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Italiaanse muziek van een
Duitser in Londen
Dat Händels muziek erg Italiaans klinkt
is niet toevallig. Geboren en opgegroeid
in Halle an der Saale, en met een omweg
langs de opera van Hamburg – waar hij
het even aan de stok krijgt met componist
Johann Mattheson – komt hij als jonge
man in Italië terecht. Hij schrijft er in
opdracht van rijke broodheren oratoria,
cantates en opera’s. Hij duikt op in Rome,
Firenze, Napels en Venetië. Het kan haast
niet anders dan dat hij in Venetië zijn iets
oudere collega Vivaldi tegen het lijf loopt.
Of minstens per gondel kruist. Maar voor
de lutherse Duitser is er in het katholieke
Italië niet de toekomst te vinden die hij
in zijn hoofd heeft. Hij steekt het kanaal
over, naar Londen. Daar bouwt hij een
indrukwekkende loopbaan uit. Hij zal zelfs
tot Engelsman genaturaliseerd worden
– vanaf dan schrijven we ‘Handel’ en niet
‘Händel’. De Duitse Engelsman schrijft
zesendertig Italiaanse opera’s op dertig
jaar tijd. Met het ouder worden groeit zijn
interesse in een ander genre: het oratorium.
Zijn faam klinkt door tot de hoogste
kringen. Als de koning muziek wenst bij
een boottocht, of om feestelijk vuurwerk te
begeleiden, dan klopt hij aan bij Handel.
Water en vuurwerk
George I besluit in de zomer van 1717 – meer
bepaald op 17 juli, dat is drie keer ’17’ in
de datum – een boottocht op de Thames
te maken, opgeluisterd met muziek van
Handel. Dat wordt de Water Music, naast
Messiah wellicht het werk waar Handel

‘Dit is barokmuziek
met veel
koolzuurgas: intens
sprankelend.’
het meest bekend om is. Drie suites van
korte stukken: van de meer plechtige,
statige muziek zoals een Ouverture of een
Sarabande, over voorname Menuetten
en een spitse Gigue, tot een haastig
huppelende Bourrée of een Rigaudon. Die
bundeling van dansante muziek tot suites
is typisch voor de barokmuziek. Vanop
één van de meevarende boten speelden
vijftig muzikanten de Water Music. Het
beviel de koning ten zeerste: de hele tocht
van Whitehall naar Chelsea en terug
moest het orkest de muziek blijven spelen,
drie keer na mekaar de hele bundel.
Meer dan dertig jaar later krijgt Handel
opnieuw een bijzondere opdracht vanuit
het koninklijk hof. George II vindt de Vrede
van Aken wel wat vuurwerk waard, en
vraagt Handel ‘martial musick’ te maken.
Ook in deze suite wisselt statigheid af met
beheerste opwinding. Er is ook naïviteit,
tederheid, zachtaardigheid. En aan
het eind is er natuurlijk triomfantelijke
vreugde. Naar de open repetitie van
Music for the Royal Fireworks in Vauxhall
Gardens kwamen 12.000 mensen
luisteren. Op London Bridge stond je
met je koets urenlang in de file.
— Hendrik Vanden Abeele

22 APR 2022

22 APR 2022

Stonden de sterren uitzonderlijk goed?
Tegen het einde van de zeventiende
eeuw werden op minder dan tien jaar tijd
een aantal kindjes geboren die zouden
opgroeien tot grote monumenten van
de muziekgeschiedenis: Vivaldi (1678),
Telemann (1681), Rameau (1683), Scarlatti
(1685), Bach (1685) en Händel (1685).
B’Rock Orchestra legt zich toe op de
eerste en vooral de laatste. Een fonkelend
concerto van Vivaldi en vier zwierige
suites van Händel. Feestelijke muziek,
muziek zonder zorgen. Als je straks
’t Zand weer oploopt zal men zich daar
afvragen waarom er zo veel mensen een
gelukzalige glimlach op het gelaat hebben.
Die krijg je er de eerste uren niet meer af.

B’Rock Orchestra

eerste viool
Rebecca Huber
Jivka Kaltcheva
Ortwin Lowyck
Madoka Nakamaru
David Rabinovici
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tweede viool
Ellie Nimeroski
Gisela Cammaert
Elin Eriksson
Myriam Mahnane
Liesbeth Nijs
Naoko Ogura
altviool
Raquel Massadas
Amaryllis Bartolomeus
Kaat De Cock
Sylvestre Vergez
Blanca Prietro

cello
Rebecca Rosen
Diana Vinagre
Michel Boulanger
Marian Minnen
contrabas
Tom Devaere
Elise Christiaens
Mattias Frostenson
hobo
Marcel Ponseele
Stefaan Verdegem
Nele Vertommen
Marta Blawat
fagot
Benny Aghassi
Josep Casadella

trompet
Sander Kintaert
Bram Mergaert
Elena Torres
luit
Karl Nyhlin
Shizuko Noiri
klavecimbel
Alexander Van Heissen

Je krijgt voorrang bij het boeken van je
tickets en wordt ook op andere manieren
in de watten gelegd. Lees meer op
concertgebouw.be/vrienden
Ook Keys-leden investeren mee in de
toekomst van het Concertgebouw.
Lees er alles over op the-keys.be

klavecimbel & orgel
Andreas Kuppers
pauken
Jan Huylebroeck
percussie
Koen Plaetinck
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concertmeester
Boris Begelman

Draag je het
Concertgebouw
een warm hart
toe? Word Vriend!

contrafagot
Tomasz Wesołowski
hoorn
Jeroen Billiet
Yannick Maillet
Mark De Merlier

GOLD —
BRUGSE
STEMMEN
UIT DE
RENAISSANCE
GOLD verbindt het mooiste uit de Brugse Gouden Eeuw:
de fascinerende stadsgeschiedenis, het onroerend erfgoed,
de kunstschatten en bovenal de prachtige polyfone muziek!

concertgebouw.be/gold

Voor deze productie kreeg B’Rock Orchestra steun
van de Tax Shelter maatregel van de Belgische
Federale Overheid via Flanders Tax Shelter.
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In de kijker
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Anima Eterna Brugge &
Bart Van Reyn

Capriccio Stravagante
Renaissance Orchestra

Schumann & Brahms

Dowland. Lachrimae

Vol van het onverwachte succes van
zijn Eerste symfonie in 1841 produceerde
Schumann snel nóg een symfonie, de
latere nummer 4, die echter op verwarring
werd onthaald. Minstens zo symfonisch
is Brahms’ Eerste pianoconcerto, een
epische uitdaging voor Lucas Blondeel en
ons huisorkest! Bij wijze van afterparty
pakt Lucas samen met Marianne
Beate Kielland ook nog Schumanns
Frauenliebe- und Leben aan.

Laat je meevoeren door de zeven tranen,
zeven pavanes en zeven sferen van
dit onbetwiste topstuk van de Engelse
renaissancemuziek. Skip Sempé leidt
een kleurrijk orkest van blazers, strijkers
en een weelde aan klavierinstrumenten
in dit monument van John Dowland. En
wees gerust: ondanks de tranen en de
melancholie klinkt ook muziek vol vreugde
en plezier.

Laat weten wat je van de voorstelling vond met #concertgebouwbrugge
@ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr
@concertgebouwbrugge

info & tickets +32 (0)78 15 20 20 — In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge

concertgebouw.be

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

ZATERDAG

