GOLD –BRUGSE
STEMMEN UIT
DE RENAISSANCE
25 — 29 MEI 2022
concertgebouw.be/gold

Brugge kleurt goud
Brugge, stad van verhalen, beeldende
kunst, en muziek, is een plek als geen
ander om het verleden bij de hand te
nemen. En dat is precies wat je te wachten
staat tijdens de tweede editie van het
festival GOLD, gewijd aan de sfeervolle
polyfonie van de renaissance. In 2018 lag
met Donaas de Moor en Obrechts Missa
de Sancto Donatiano de focus nog op een
geboren Bruggeling. Nu ontmoeten we met
handelaar Giovanni di Nicolao Arnolfini
een van de buitenlanders die Brugge tot
het Manhattan van de 15e eeuw maakten,
een kruispunt voor de kunsten in het
centrum van Europa.

Cenami, de dochter van zijn compagnon.
Allerlei details, zoals het hondje en de
sinaasappels, roepen noties van trouw en
vruchtbaarheid op, wat gretige kunstkijkers
in de jaren 1930 tot de conclusie leidde van
een huwelijksportret.
Maar inmiddels is die hoopvolle theorie
door de feiten ingehaald. Om te beginnen
liepen er minstens twee in het Italiaanse
Lucca geboren handelaars rond in Brugge
met de naam Giovanni Arnolfini, oom (‘di
Arrigo’) en neef (‘di Nicolao’). Leg je hun
biografieën en die van hun echtgenotes
naast de chronologie van het schilderij,
dan valt het verhaal in duigen. Is dat erg?
Allerminst, want terwijl wij raden welke
Arnolfini ons minzaam aankijkt vanop zijn
dubbelportret – zie trouwens ook Van Eycks
‘zelfportret’ uit 1435 – is het vooral zijn
afgebeelde rijkdom die telt.

Arnolfini … maar welke?
Wie de naam ‘Arnolfini’ hoort, ziet
waarschijnlijk direct het iconische
dubbelportret van Jan van Eyck uit 1434
voor zich. Trots staat Giovanni Arnolfini
afgebeeld in een overdadig rijk interieur
met zijn (zwangere?) vrouw Giovanna

‘Het meest
fascinerende
handschrift
waaraan de
naam Arnolfini
kleeft, is het
Lucca Choirbook.’

Want rijk waren ze, dankzij de handel in
luxegoederen, en dat mocht gezien worden.
De Arnolfini-clan had naast massa’s geld
ook grote politieke invloed, want terwijl
de kerk officieel neerkeek op leningen,
verstopte men geldschieterij vaak juist
onder de noemer ‘stoffenhandel’. En
warempel: de Arnolfini’s verkochten de
Bourgondische hertog Filips de Goede
kilometers stof!
Koorboeken
Behalve de schilderijen die de handelaars
bij Van Eyck bestelden – wellicht kwamen
ook de portretten Léal souvenir en Man
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bijna een wonder. Grazend in de bibliotheek
van Lucca vond hij bij toeval perkamenten
kaften met muziek erop. Al snel bleek dat
die banden ooit samen een handschrift
hadden gevormd, en dat twee andere
bibliotheken pagina’s uit hetzelfde boek
bewaarden. Het Choirbook was blijkbaar
na gedane dienst rond 1600 uit elkaar
gehaald, en de pagina’s gerecycleerd als
bindmateriaal. Met die ontdekking was
het koorboek niet volledig, nog altijd niet,
maar Strohm kon wel een inschatting
maken van de voor die tijd gigantische
omvang, en op basis van de fragmenten
een voorlopige inventaris maken van het
repertoire. Dufay is zeker de beroemdste
componist, maar de muziek van Isaac,
Domarto, Frye en anderen is eveneens
van het hoogste niveau. Het is duidelijk:
dit was een kostbaar handschrift, een
kathedraal waardig.

‘Dufay is zeker
de beroemdste
componist uit het
Choirbook, maar
de muziek van
Isaac, Domarto,
Frye en anderen is
eveneens van het
hoogste niveau.
met de rode tulband uit hun kring – lieten
de Arnolfini’s verschillende kostbare
boeken maken. Zo gaven ze de opdracht
voor vertalingen van Thomas van Aquino
en een geschiedenis van Vlaanderen, en
nog een misboek voor het klooster van
de Rijke Klaren, waar de familie een kapel
financierde, een dochter onderbracht en
waar minstens onze Giovanni ‘di Nicolao’
ook werd begraven.

Dat mag zo zijn, maar niet die van Lucca.
Strohm concludeert dat de oorsprong
van het Choirbook gezocht moet worden
rond 1460 in de meest welgestelde Engelse
kring in Vlaanderen, de Brugse Merchant
Adventurers (zeehandelaars), die al in
1344 een kapel met muzikanten hadden
gesticht voor de heilige Thomas Becket
bij de Karmelieten. Strohm speculeert
dat Arnolfini vanuit zijn thuisstad Lucca
weleens de vraag kan hebben gekregen het
koorboek te kopen om er de kerkmuziek
nieuw elan te geven. Een suggestie die
misschien was ingefluisterd door hun
kapelmeester John Hothby, die ooit zelf
in Brugge had gezongen? En laten de
Engelsen nu net in 1468 een fortuin hebben
uitgegeven aan het huwelijk van hertog
Karel met ‘hun’ Margaretha van York …

Het meest fascinerende handschrift
waaraan de naam Arnolfini kleeft, is zeker
het Lucca Choirbook. De (latere) naam
verbergt dat we hier te maken hebben
met een op en top Brugse productie, een
detective waardig. Aan het bestaan van
het koorboek werd nooit getwijfeld, noch
aan het feit dat Arnolfini het cadeau had
gedaan aan de kathedraal van Lucca.
De herontdekking in de jaren 1980 door
musicoloog Reinhard Strohm was echter

— Albert Edelman
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OP HET
PROGRAMMA
TIJDENS GOLD

Ontdek het verhaal
achter Dufays Missa
L’homme armé

In samenwerking met

Wist je dat Guillaume Dufay misschien wel de
beroemdste aller polyfonisten was? En dat zijn
monumentale mis gebaseerd is op een volksdeuntje
dat in de 15e eeuw enorm populair was? Kom dit en
nog veel meer te weten in een verhaal vol beelden en
geluidsfragmenten over Dufay en zijn onbetwiste mijlpaal
op misschien wel dé melodie van de renaissance.

1. Concertgebouw

topstukweken.be
25—29 MEI 2022

WO 25 MEI 2022 / 20.00

Ignace Bossuyt &
Cinquecento / Dufay Close-up
VOCAAL

LEZING & DEBAT

DO 25 MEI 2022 / 10.30 & 15.00
VR 26 MEI 2022 / 10.30 & 15.00

ZA 28 MEI 2022 / 20.00

Micrologus /
Gie se far danser les dames
VOCAAL
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ZA 27 MEI 2022 / 10.30
ZO 28 MEI 2022 / 10.30

Start in de Inkomhal

Polyfoniewandeling met
Marie-Paule Wauters /
In het voetspoor van de muziek
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25—29 MEI 2022

’T ZAND 34, BRUGGE

01

2. Sint-Jakobskerk

02

SINT-JAKOBSPLEIN 1, BRUGGE
DO 26.05.2022 / 20.00

03

Cinquecento / Dufay.
Missa L’homme armé

04

Concertgebouw
't Zand 34

Sint-Jacobskerk
Sint-Jacobsplein 1

Onze-Lieve-Vrouwekerk
Mariastraat

Engels Klooster
Carmersstraat 83

04

VOCAAL

3. Onze-Lieve-Vrouwekerk
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25—29 MEI 2022

In samenwerking met de kerkraad van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk
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La Fonte Musica / Gli Oltremontani
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illustraties: David Carney

ZO 29.05.2022 / 15.00
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BREIDELSTR.

VR 27.05.2022 / 20.00

Cinquecento
Dufay. Missa L’homme armé
Offertorium: Ascendit Deus (gregoriaans)
Guillaume Dufay
Missa L’homme armé
• Sanctus
• Benedictus

20.00 Sint-Jakobskerk
19.15 inleiding door Ignace Bossuyt

26 MEI 2022

—
Cinquecento:
Achim Schulz: tenor
Terry Wey: contratenor
Tim Scott Whiteley: bariton
Tore Tom Denys: tenor
Ulfried Staber: bas

Arnold van Bruck (ca.1500-1554)
Pater noster

—

Communio: Data est mihi (gregoriaans)

Introitus: Viri Galilaei (gregoriaans)

Heinrich Isaac (ca.1450-1517)
O decus ecclesiae à 5

Guillaume Dufay
Missa L’homme armé
• Agnus Dei

Guillaume Dufay (ca.1397-1474)
Missa L’homme armé à 4
• Kyrie
• Gloria
Alleluia: Dominus in Sina (gregoriaans)
Guillaume Dufay
Missa L’homme armé
• Credo
pauze

Jouw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.

VOCAAL
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Het lied over ‘de gewapende man’, dat
vermoedelijk dateert uit het begin van de
vijftiende eeuw, ontstond als een muzikale
uitwerking van het alarmsignaal van de
stadswachter bij het naderen van de vijand.
Hoewel extreem eenvoudig en beeldend –
je hoort de trompet schallen – is het een
zeer verfijnde melodie. De hoge ligging van
het middenfragment (On a fait partout
crier) geeft een dramatische toets: overal in
de bedreigde stad klinkt de oproep van de
stadsmagistraat om zich te wapenen met
een ijzeren maliënkolder. Het lied besluit
met een herhaling van de inzet.

Het lied over
‘de gewapende
man’ ontstond
als een muzikale
uitwerking van het
alarmsignaal van
de stadswachter
bij het naderen
van de vijand.’

De melodie werd immens geliefd en
gecultiveerd in verband met oorlog en
strijd, zoals – een van de hoogtepunten –
de verheerlijking van de krijger in de figuur
van de hertog Karel de Stoute, die in 1477
sneuvelde in de slag bij Nancy tijdens een
van zijn vergeefse pogingen om Bourgondië
territoriaal met de Nederlanden te
verbinden. In Napels wordt een handschrift
bewaard dat aan de hertog toebehoorde
en niet minder dan zes (anonieme) missen
bevat die gebaseerd zijn op de L’homme
armé-melodie. Bovendien werd ze een
religieus symbool voor de strijd tegen het
kwaad, in het bijzonder in verband met de
oproep van de Bourgondische hertogen
voor een nieuwe kruistocht na de val van
Constantinopel in 1453.

de perfecte symbiose van ‘geleerde’
constructies en van klankschoonheid die in
de West-Europese muziek haar weerga niet
kent. Zelden is de techniek een hinderpaal
voor de pure esthetische ervaring.
Geen enkele melodie was bij de
componisten van missen meer gegeerd dan
die van L’homme armé, zeker ook vanwege
de vele compositorische mogelijkheden
die de melodie bood. Tussen ca.1450 en het
einde van de zeventiende eeuw zijn meer
dan veertig missen op basis van L’homme
armé bekend. Een van de vroegste is die
van Guillaume Dufay. Zoals veel van zijn
tijdgenoten leidde hij een zwervend leven,
dat hem aan meerdere hoven en kerken
bracht, in de Nederlanden, Frankrijk (het
hof van Savoy) en Italië (het pauselijk hof).
Zijn vaste stek werd echter Cambrai, waar
hij aan de prestigieuze kathedraal zijn
opleiding had genoten en waaraan hij als
priester verbonden was.

Miscomposities waren toen een toetssteen
voor compositorische kunstvaardigheid.
Kenmerkend was de ontlening van een
bestaande melodie die als cantus firmus
(letterlijk ‘vast gezang’) doorheen de
hele mis weerklonk, meestal in de tenor.
Componisten waren er vooral op uit om aan
de hand van manipulaties van deze melodie
uiteenlopende technieken te demonstreren.
Een van de meest intrigerende aspecten
van de renaissancepolyfonie blijft
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26 MEI 2022

IJzeren melodieën

DO 26 MEI 2022

‘Geen enkele
melodie was bij
de componisten
van missen meer
gegeerd dan die
van L’homme armé,
vanwege haar
compositorische
mogelijkheden.’

La Fonte Musica
Gli Oltremontani
Anoniem
Viver ne puis (Codex Faenza, instr.)

20.00 Onze-Lieve-Vrouwekerk
—

Johannes Ciconia
Merçe o morte (Lucca Codex)
Venecie mundi splendor (Bologna Q15)

La Fonte Musica:
Michele Pasotti: luit & leiding
Alena Dantcheva & Francesca
Cassinari: sopraan
Gianluca Ferrarini & Massimo Altieri: tenor
Efix Puleo: viella da braccio
Teodoro Baù: viella da gamba
Susanna Defendi & Valerio
Mazzucconi: trombone

John Hothby (ca.1430-1487)
Diva panthera (Codex Faenza, instr.)
Guillaume Dufay (1397-1414)
Salve flos Tusciae gentis (Bologna Q15)
Nuper rosarum flores (Bologna Q15)
27 MEI 2022

26 MEI 2022

VR 27 MEI 2022

Zijn Missa L’homme armé is een
meesterwerk tout court: een fenomenale
constructie, ingebed in een rijke melodischritmische ontplooiing waarbij de vier
partijen elk op zich een zelfstandige koers
varen, maar tegelijkertijd ook in een
intrigerend en perfect uitgebalanceerd
contrapuntisch weefsel op elkaar inspelen.
Onderbroken door pauzes verschijnen
de verschillende frasen van de melodie
overwegend in de tenorstem, doorgaans in
bredere notenwaarden dan de omringende
partijen. Kenmerkend zijn ook de meer
virtuoze duetten, zonder cantus firmus.
Vaak vormt laatste deel ‘Agnus Dei’ een
climax waar de componist nog specifieke
technieken toepast. Dufay laat de tenor
de melodie eerst van achter naar voren
uitvoeren (passend genoeg wordt die
beweging 'kreeftgang' genoemd) en
daarna op de normale wijze, maar in
halve notenwaarden, met als resultaat
een sterke ritmische stuwing naar het
slot. Dufay brengt hier op een meesterlijke
manier een aanbeveling in de praktijk van
zijn tijdgenoot, de theoreticus Johannes
Tinctoris. Deze was vooral uit op varietas:
afwisseling, zowel melodisch en ritmisch
als harmonisch. Een interessant detail:
de oudste bron van deze mis van Dufay is
het uit Brugge afkomstige Lucca Choirbook.

—

courante toonladder (ut-re-mi-fa-sol-la).
Van begin tot einde draagt de tenor in
brede notenwaarden deze reeks – of een
fragment ervan – voor als centrale as voor
vier vrij gecomponeerde, vaak virtuoze
contrapuntische stemmen. Het contrast
tussen de twee ritmische extremen is
ongemeen fascinerend.

Na de dood van Karel de Stoute in 1477
kwam de Bourgondische erfenis, dankzij
het huwelijk van diens dochter Maria
van Bourgondië met Maximiliaan van
Oostenrijk, in handen van de Habsburgers.
De kapelmeester van de keizer was
de Vlaming Heinrich Isaac, die eerder
verbonden was aan het hof van Lorenzo de
Medici in Firenze (waarheen hij later ook
zou terugkeren en overlijden). Zoals de mis
van Dufay is Isaacs Mariamotet O decus
Ecclesiae een cantus firmus-compositie,
maar wel een zeer bijzondere, die alweer
getuigt van het constructieve vernuft
van de Franco-Vlaamse polyfonisten. De
cantus firmus is beperkt tot de notenreeks
van het zogenaamde hexachord, de
zes opeenvolgende tonen van de toen

Met zijn vierstemmig Pater noster zet de
Bruggeling Arnold von Bruck, kapelmeester
van de Habsburgse keizer Ferdinand I, een
verdere stap in de evolutie van de vocale
polyfonie: de gregoriaanse zangwijze van
het Latijnse Onze Vader wordt niet meer als
cantus firmus in één stem gepresenteerd,
maar zij doordringt imiterend alle partijen.
Sterk contrast maakt plaats voor een
homogeen klankweefsel, de typische
schrijfwijze die de twee helft van de 16e
eeuw zou domineren.

Johannes Ciconia (ca.1370-1412)
O virum omnimoda (bron: Bologna Q15)
Ut te per omnes (Bologna Q15)
Le ray au Soleyl (Lucca Codex)
Una panthera (Lucca Codex)
Cornelis Heyns (ca.1430-1485)
uit Missa Pour quelque paine
(uit het Lucca Choirbook)
• Credo
• Sanctus

Jouw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.

Anoniem
Constantia (Codex Faenza,
1410-1420, instr.)

In samenwerking met de kerkraad van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk

John Plummer (ca.1410–ca.1483)
Tota pulchra es
(uit het Lucca Choirbook)

Dit concert wordt opgenomen door
Klara en uitgezonden op 22 juni om 20
uur tijdens ‘Klara Live’. Bedankt voor het
vermijden van storende geluiden – ook
tussen de delen.

Anoniem
O pulcherrima mulierum
(uit het Lucca Choirbook)

VOCAAL

— Ignace Bossuyt
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kenmerken als de gelijktijdige voordracht van
verschillende teksten en de vaak weelderige
melodische ontplooiing van twee of drie
evenwaardige bovenstemmen met een iets
langzamer verlopende lagere stem. O virum
omnimoda/O lux et decus/O beate Nicholae
herdenkt de in 1094 gecanoniseerde heilige
Nicolaas van Treni. Venecie, mundi splendor/
Michael, qui Stena domus brengt hulde aan
de Venetiaanse doge Michele Steno naar
aanleiding van de onderwerping van Padua
onder Venetiaans bewind in 1406. Ut te per
omnes/ Ingens alumnus Padue is een van de
twee motetten die Ciconia schreef ter ere van
Francesco Zabarella, zijn mecenas in Padua.

Omstreeks 1400 begon de uittocht van
musici uit de Nederlanden naar Italië, waar
geestelijke en wereldlijke heersers al snel
in de ban kwamen van de hoogstaande
productie van de componisten uit de Lage
Landen. Tussen de hoven onderling ontstond
er een artistieke wedijver om de besten
van de besten te engageren. Italië, een
verbrokkelde verzameling concurrerende
stadstaten, was voor zangers en componisten
een ideale situatie om aan hun trekken te
komen, al was er ook een keerzijde aan deze
medaille: op politiek vlak woedde er vaak een
machtsstrijd die gepaard ging met oorlog en
moordpartijen. De zelfstandige rijkjes werden
vaak eeuwenlang door dezelfde adellijke
families bestuurd, zoals Medici in Florence,
Gonzaga in Mantua, Visconti in Milaan. Vooral
ook de kerken beschikten over kwalitatief
hoogstaande muzikale ensembles, vaak geleid
door een kapelmeester uit onze contreien,
met op de eerste plaats het pauselijk hof in
Rome. In Italië stonden die musici bekend als
de Oltremontani, ‘die van over de bergen’, wat
niet gewoonweg duidde op een geografische
origine, maar vooral ook als kwaliteitslabel
gold: zij waren letterlijk de ‘toonaangevende’
componisten en zangers.

Tot Ciconia’s profane werken behoort een
aantal bijdragen tot typisch Italiaanse
genres: madrigaal en ballata, die zoals de
Franse eigentijdse vormen (virelai, ballade
en rondeau) gebonden zijn aan een vooraf
bepaalde structuur, maar de componist geen
beperkingen opleggen wat melodische vrijheid
betreft. De ballata Merçe o morte is, zoals zo
vaak in profane liederen, een liefdesklacht.
Het madrigaal Una panthera in compagnia
di Marte refereert vermoedelijk aan een
diplomatieke ontmoeting tussen Padua
en Lucca, de stad die in haar stadswapen
een panter draagt. Aan die kathedraal was
in de tweede helft van de 15e eeuw was de
Engelse theoreticus en karmelietenmonnik
John Hothby verbonden. Zijn compositie
Diva panthera is dus een tribuut aan Lucca.
Een instrumentale versie van dit werk bleef
bewaard in een codex in Faenza, een van
de vroegste bronnen met muziek in een
notatie voor klavier. Dit bijzonder waardevolle
handschift bevat een aantal anonieme
werken, zoals Constantia en Viver ne puis.
Het zijn overwegend arrangementen van
vocale composities die in soms rijk versierde
versies zijn uitgewerkt.

Een van de eersten in de lange rij van
vooraanstaande figuren die in Italië naam en
faam verwierven was de uit Luik afkomstige
Johannes Ciconia, de veelzijdigste componist
die rond 1400 actief was. Na verblijven in
Milaan, Rome en Pavia vestigde hij zich in
1401 in Padua, waar hij tot aan zijn overlijden
aan de kathedraal verbonden bleef. Op zijn
naam staan wereldlijke en geestelijke werken
in diverse genres (madrigaal, virelai, ballata,
canon, motet, misdelen) en in meerdere talen
(Frans, Italiaans en Latijn). Uit de teksten blijkt
dat het vaak om gelegenheidscomposities
gaat, zoals de Latijnse motetten, met typische
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Lucca verdient nog een speciale vermelding
doordat er ook een manuscript bewaard
wordt, bekend als het Lucca Choirbook, dat
echter afkomstig is uit Brugge, misschien
uit de kring van de Engelse handelaars.
Vermoedelijk werd het manuscript gekocht
door een lid van de Arnolfini-familie voor
de zangkapel van Lucca. Een unicum is de
Missa Pour quelque paine van Cornelius
Heyns, zanger en kapelmeester aan SintDonaas, overigens het enige bekende werk
van zijn hand. Zoals toen gebruikelijk is de
mis gebaseerd op een meerstemmig Frans
chanson. Ook Engelse componisten zijn
vertegenwoordigd, zoals John Plummer, met
het aantrekkelijke motet Tota pulchra es.

‘In Italië
stonden de uit
de Nederlanden
uitgeweken musici
bekend als de
Oltremontani,
‘die van over de
bergen’, niet enkel
een geografisch
label maar vooral
een kwaliteitslabel:
zij waren letterlijk
‘toonaangevend’.’

Het Lucca Choirbook is ook de vroegst
bekende bron van de Missa L’homme armé van
Guillaume Dufay, het boegbeeld van de eerste
generatie van Franco-Vlaamse polyfonisten
– het werk klonk op donderdag in de SintJakobskerk. Tot Dufays vroegste composities
behoren een reeks zogenaamde isoritmische
motetten, het hoogtepunt van dit genre. De
tenorpartij, vaak instrumentaal gedacht,
draagt in deze werken een ontleende melodie
voor die enkele keren wordt herhaald in een
andere proportie, met wisseling van de lengte
van de noten, bijvoorbeeld in de verhouding
6:4:2:3, zoals in Nuper rosarum flores, een
van Dufays onbetwiste meesterwerken. Hij
ontleent de (instrumentale) tenorpartij (hier
verdubbeld) aan de gregoriaanse melodie
Terribilis est locus iste (Ontzagwekkend is deze
plaats), die gezongen werd bij een kerkwijding.
Nuper rosarum flores werd op 25 maart 1436
uitgevoerd bij de feestelijke inwijding van de
dom van Florence, in aanwezigheid van paus
Eugenius IV (van wie de naam in de muziek
expliciet wordt geaccentueerd). Ook Salve flos
Tuscae gentis/Vos nunc/Viri mendices staat in
verband met Florence: het werk prijst de stad
... en haar vrouwen.

Ook in Lucca (Archivio di Stato) worden
enkele muziekmanuscripten bewaard, onder
meer met werk van Ciconia, zoals de Lucca
Codex, die dateert uit de eerste decennia
van de 15e eeuw. Naast Merçe e morte en Una
panthera bevat de codex een merkwaardige
canon van Ciconia, Le ray au soleil, die
verwijst naar Giangaleazzo Visconti (13471402), hertog van Milaan. Dit fascinerende
werk is een zogenaamde proportiecanon,
waarbij de stemmen gelijktijdig inzetten met
dezelfde melodie maar in een verschillend
metrum, zodat alle stemmen in een ander
tempo zingen, trager of sneller ten opzichte
van de andere.

— Ignace Bossuyt
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27 MEI 2022

27 MEI 2022

Kwaliteit van over de bergen

ZA 28 MEI 2022

Micrologus
Rosabella - muzikanten
van Sint-Donaas
Jacob Obrecht (1457-1505)
Rompeltier, carnavalslied naar Canto
de Lanzi (Ottavio Petrucci, Harmonice
Musices Odhecaton, 1501)

20.00 Concertzaal
19.15 inleiding door Ignace Bossuyt

28 MEI 2022

—

Sporen van de Italiaanse
handelaars en de ‘Drogen Boom’

Micrologus:
Patrizia Bovi: zang, harp & muzikale leiding
Andres Montilla: zang
Enea Sorini: zang & percussie
Gabriele Russo: vedel, rebec & trompet
Crawford Young: luit
Leah Stuttard: gotische harp
Goffredo Degli Esposti: fluit,
doedelzak & schalmei
Filippo Calandri: schuiftrompet
Matteo Nardella: schalmei & doedelzak
Giacomo Silvestri: schalmei

Anoniem
Stirps Jesse virgam produxit, lied
(Parijs, BnF, Latin 12044)
Walter Frye (tenor) / Crawford Young
(cantus naar Trento, Castello del
Buonconsiglio, Ms 88)
Salve Virgo mater, instrumentaal motet
Pierre Fontaine (ca.1380-ca.1450)
J’aime bien celui qui s’en va, rondeau
(San Lorenzo de El Escorial, Ms V.III.24,
contratenor van Dufay)

—

Dansen in het Stadhuis
Anoniem
Une fois avant que mourir, rondeau
(Londen, British Library, CottonManuscript Titus A XXVI)

Anoniem
De mia farina, ballata (Lucca, Archivio di
Stato Lucca, Mancini Codex)
Anoniem
De tristo mi topinello, ballata
(Mancini Codex)

Robertus de Anglia (voor 1454-na 1474)
O falaze e ria fortuna, ballade (Porto, Ms in
de Biblioteca Pùblica Municipal)

Minstreels: ‘Tierris, le jongleur
et ses lieus, li trompereres
ses fillastres’

Antoine Busnoys (ca.1430-1492)
Con tutta gentileça, ballata (Firenze,
Biblioteca Nazionale Centrale Ms
Banco Rari 229)

Gilles Binchois
Filles a marier, instrumentale dans
(Rome, Biblioteca Vaticana, Urbinate
latino Ms 1411)

John Bedynham (tenor) / Leah Stuttard
(cantus naar München, Bayerische
Staatbibliotek, Buxheimer Orgelbuch)
O rosa bella, instrumentaal

Guillaume Dufay
Ce jour de l’an, rondeau (Oxford, Bodleian
Library, Ms Canonici 213)

Gilles Joye (1424/5-1483)
Poy che crudel fortuna, ballade (Porto,
Biblioteca Pùblica Municipal, Ms 714)

Anoniem
Buvons ma comere, chanson
(Parijs, BnF, Ms 9346)

Adrien Basin (?-na 1498)
Vien avante morte dolente,
instrumentaal rondeau (Rome, Biblioteca
Casanatense, Ms 286)

Anoniem
Buvons ma comere, chanson (Londen,
British Library, Add. Ms 35087)
Anoniem
Se je suis despourveu veni veni clerice,
gecombineerd chanson (San Lorenzo de El
Escorial, Spanje Ms IV.a.24)

pauze

Meifeest

Anoniem
D’un bel matin d’amor / Petit Riens, dans
(Parijs, BnF, Fonds It. 476)

Guillaume Dufay (1397-1474)
Ce moys de may, rondeau (Parijs, BnF,
nouv acq.fr 6771)
Gilles Binchois (ca.1400-1460)
Je me recommende, instrumentaal
rondeau (Ms Titus A XXVI)

Anoniem
Les eux ouvert la bouche close,
instrumentaal (Oxford, Bodleian
Library, Ms Douce 381)

Guillaume Dufay
Je veuil chanter de coeur de joyeux,
rondeau (Parijs, BnF, nouv acq.fr 6771)

Anoniem (tenor) / Matteo Nardella
(cantus/contra)
Gie se far danser les dames, bassadanza
(Ms Titus A XXVI)

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

Anoniem
Laultre jour par ung matin, rondeau
(Bologna, Biblioteca della Musica, Ms Q16)
— 14 —

VOCAAL

— 15 —

28 MEI 2022

Gie se far danser les dames

In Brugge weerklonken in de tweede helft
van de 15e eeuw vrolijke dansliederen
tijdens de mei- en nieuwsjaarfeesten.
Het meilied Je vueil chanter bevat een
acrostichon (een gedicht waarvan
(meestal) de eerste letters van elke zin
of strofe achter elkaar ook een woord of
zin vormen, red.) op de naam Jehan de
Dinant, een minnestreel in dienst van de
Bourgondische hertogen. De componist
van deze chansons is Guillaume Dufay,
priester-musicus en kanunnik van SintDonaas, waar hij zoals veel geestelijken
uit zijn tijd genoot van een prebende, een
jaarlijks inkomen. Ook Gilles Binchois, die
verbonden was aan het Bourgondische
hof dat geregeld in Brugge verbleef, en
Gilles Joye, musicus aan Sint-Donaas,
profiteerden van dit privilege. Hun
geestelijke stand sloot echter niet uit
dat zij wereldlijke liederen produceerden
en zelfs dat hun levenswandel soms
verre van voorbeeldig was. De notulen

van het kapittel noteerde in detail hun
overtredingen. Zo was Joye berucht als
straatvechter, hij weigerde soms polyfonie
uit te voeren en leefde samen met een
vrouw genaamd Rosabella. Al dan niet
toevallig begint een van de populairste
eigentijdse Italiaanse liederen met de
woorden O rosa bella, een werk van de
Engelse componist John Bedyngham, dat
internationale bekendheid genoot, onder
meer in Duitsland in een instrumentale
versie (zie het concert van ClubMediéval op
29 mei). Ook Joye schreef een Italiaans lied,
Poy che crudel fortuna, een liefdesklacht
over het wrede lot.
Als handelscentrum waar talrijke
buitenlanders, onder meer Italianen
(zoals de Arnolfini’s uit Lucca) en
Spanjaarden, verbleven, was Brugge een
ideale locatie voor de kennismaking met
en de verspreiding van een gevarieerd
repertoire van geestelijke en profane
polyfonie, en van dansen. De stad
beschikte over vaste speellieden die er
een uitgebreid arsenaal van blaas-, strijk-,
tokkel- en slaginstrumenten op nahielden.
Feestelijkheden aan het hof of in de stad
in openlucht werden opgeluisterd met
dansen, zowel hoofse, zoals de populaire
bassedance (Gie se far danser), als volkse.
Vocale muziek werd vaak instrumentaal
uitgevoerd (zoals het pittige vierstemmige
chanson Filles a marier van Gilles
Binchois) of er werd op liederen en dansen
geïmproviseerd. Composities waren
namelijk in die tijd geen onaantastbaar

'De geestelijke
stand van
Binchois en Joye
sloot niet uit dat
ze wereldlijke
liederen
produceerden.'
— 16 —

Het Brugse Prinsenhof, de residentie van de hertogen van Bourgondië

‘opus’, maar een work in progress, waarbij
naar believen stemmen werden toegevoegd
of weggelaten, of arrangementen gemaakt.
Het driestemmig chanson J’aime bien celui
qui s’en va van Pierre Fontaine is bekend in
een versie voor vier stemmen, mogelijk met
een toegevoegde partij door Dufay. In zijn
chanson Ce mois de mai vernoemt Dufay
bij name zichzelf en Fontaine, een zanger
aan het Bourgondische hof.

vind’. Het Latijn is iets profaner: ‘Kom,
geestelijke, wil je niet naast mij liggen, mi
sol la fa re mi fa sol? Ik wil niet, mevrouw,
ik doe nooit zoiets, mi sol la fa re mi fa sol’.
Eenstemmige liederen werden ook polyfoon
bewerkt, zoals in het driestemmige
drinklied Buvons ma comere. Een ander
populair procedé was het contrafact,
waarbij van een bestaand lied de muziek
werd behouden, maar voorzien van een
nieuwe tekst, zoals Rompeltier, een luchtig
lied van de Gentse componist Jacob
Obrecht, de kapelmeester van Sint-Donaas.
Oorspronkelijk ging het hier om een
Italiaans carnavalslied (Canto di Lanzi).

Uit vroegere eeuwen dateerde het gebruik
om meerdere teksten met elkaar te
combineren, vaak in verschillende talen
en met een humoristische ondertoon.
Een typisch voorbeeld is het anonieme
Frans-Latijnse ‘combinatiechanson’ Se
je suis despourveu/Veni veni clerice. De
Franse tekst is een klacht: ‘aangezien ik
van de liefde verstoken ben, bid ik God dat
Hij mij naar een plaats leidt waar ik troost

Tijdens optochten en processies werd
gezongen en gespeeld. Zo weerklonken
tijdens de Heilig Bloedprocessie op vaste
plaatsen gregoriaanse gezangen, zoals
in de Steenstraat Stirps Jesse virgam

— 17 —
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In Arnolfini’s oren

ZA 28 MEI 2022

25—29 MEI 2022

produxit, ter ere van Onze-Lieve-Vrouw.
Ook werd er gemusiceerd binnen de
kring van de broederschappen, zoals
de elitaire gilde van Onze-Lieve-Vrouw
van den Drogen Boom, met als leden
vooral gegoede Italiaanse en Spaanse
kooplui en lokale edellieden en burgers.
Omstreeks 1460 telde de broederschap
tot tweehonderd leden, onder wie de
Bourgondische hertogen Filips de Goede
en Karel de Stoute. Elke zondag luisterden
zij een mis op met polyfone muziek.
Brugge kon in die periode bogen op
een bruisend muziekleven, gekenmerkt
door een grote veelzijdigheid, van volks
tot geleerd, in kerken, binnenskamers
en op straten en pleinen. Elke private of
openbare gelegenheid inspireerde tot
musiceren. Dankzij de aanwezigheid van
eersterangscomponisten en -uitvoerders,
en de interesse van zowel de lokale adel
en burgerij als de buitenlandse kooplui
was Brugge op artistiek vlak een van de
belangrijkste centra van de Nederlanden.
Pieter I Claeissens, De zeven wonderen van Brugge,
collectie Begijnhof Brugge

ClubMediéval
Joye. Rosa bella
Gilles Joye
Missa super O rosa bella
• Kyrie
• Christe
• Kyrie
• Gloria
• Credo
• Agnus dei

zo 29 mei 2022
15.00 Engels Klooster
—
ClubMediéval:
Thomas Baeté: vedel & leiding
Olalla Aleman, Jonathan
Alvarado, Raffaele Giordani &
Andrea Gavagnin: zang
Michaël Grébil: luit
Gesina Liedmeijer: vedel
Dimos De Beun: gotisch orgel, blokfluiten
& clavesymbalum

Gilles Joye
Rondeau, instrumentaal
Gilles Joye
Poy che crudel fortuna
Gilles Joye
Mercy mon deuil

—
Gilles Joye (1424/25?-1483)
Non pas que je veullie penser
Gilles Joye
Ce qu’on fait a quatimini (bron:
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek,
Codex Guelf 287)
Anoniem
Ce qu’on fait a catimini
John Bedyngham (?–1460?)
O rosa bella

Jouw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.

— Ignace Bossuyt
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‘Brugge kon in de 15e eeuw bogen
op een bruisend muziekleven,
van volks tot geleerd, in
kerken, binnenskamers en
op straten en pleinen.’

De man van
de schone Rosa
Rosabella. We weten zelfs dat hij Memling
nooit betaalde voor zijn portret. Niettemin
werd hij in 1459 tot kanunnik benoemd
aan Sint-Donaas. Gilles Joye werkte
eveneens aan de reizende Bourgondische
hofkapel, als klerk vanaf september 1462
en als kapelaan vanaf maart 1464. Hij
vertrok er na juni 1468, maar zou officieel
nog lid blijven tot 1471. Daarna keerde hij
terug naar Sint-Donaas, waar hij ook werd
begraven na zijn dood in in 1483.
Zo gevierd als Joye was bij leven –
Guillaume Crétin beschrijft in zijn
Déploration sur le trépas de Jean
Ockeghem hoe die gevierde componist
in de hemel wordt ontvangen door
een waar muzikaal pantheon, inclusief
Dufay, Binchois en Joye – zo klein is
zijn overgeleverde oeuvre. Wat we nog
hebben is echter van hoge kwaliteit en
bevat enkele Franse rondeaus en een
Italiaanse ballata, allemaal driestemmig
en in de typische Bourgondische stijl.
Opmerkelijk zijn twee betoverende
missen gebaseerd op John Bedynghams
beroemde lied O rosa bella, samen de
kern van dit programma. De bezetting
die ClubMediéval voor dit concert koos,
is afgeleid van de biografische gegevens
die we kennen over Joye en zijn collega’s,
grotendeels opgediept door Hendrik
Callewier. Zo weten we nu dat hij optrad
met twee blinde Castilliaanse vedelspelers,
wat Thomas Baeté inspireerde om twee
mooi verweven stemmen in Mercy, mon
deuil en Non pas que je veuille penser aan
de vedels te geven.

Van Memlings subtiel geïdealiseerde
portretten blijkt er één erg fascinerend te
zijn voor muziekhistorici, aangezien het
de componist Gilles Joye afbeeldt. Het
magistrale portret, ooit bedoeld voor de
sacristie van de verdwenen Brugse SintDonaaskerk en tegenwoordig bewaard
in het Clark Art Institute (Williamstown,
VS), toont een devote, streng kijkende
man voor een donkere achtergrond, zijn
wapenschild trots afgebeeld zowel op de
beschilderde lijst als op zijn kostbare ring.
Niets doet vermoeden dat Joye tijdens
zijn leven vooral voor zijn losbandigheid en
lyrische kwaliteiten bekendstond. Hij was
kapelaan van Sint-Maarten in Kortrijk in
1439, vervolgens priester aan het bisdom
Doornik en kreeg omstreeks 1453 ook
de post van kanunnik in het enigszins
slaperige Duitse hofstadje Kleef.
Ondertussen zong Joye vanaf 1449
dus in Brugge, waar hij meermaals in
straatgevechten betrokken was, bordelen
bezocht, zelden zijn financiën op orde had,
en ook een ongehuwde vrouw herbergde,

— Frédéric Delmotte
(AMUZ) & Thomas Baeté
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Hans Memling wordt algemeen beschouwd
als een van de voornaamste Vlaamse
Primitieven. Zijn overgeleverde oeuvre
telt een honderdtal altaarstukken,
devotietriptieken en -diptieken en ruim
dertig portretten. Het is het meest
omvangrijke van de Vlaamse Primitieven,
maar paradoxaal genoeg is er over het
leven van Memling weinig bekend. Hij
werd geboren in het Duitse Seligenstadt,
hij studeerde in Keulen en trok naar het
Brusselse atelier van Rogier Van der
Weyden. Vervolgens vestigde hij zich
in 1465 in Brugge, waar hij de rest van
zijn leven zou verblijven. Hij had klanten
in binnen- en buitenland en voerde
vernieuwingen door in de schilderkunst.

Hans Memling, Kannunik Gilles Joye, 1472, The Clark Art Institute
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Sint-Jakobskerk

Onze-Lieve-Vrouwekerk

Halfweg de 13e eeuw werd een bescheiden
Sint-Jakobskapel gepromoveerd tot
parochiekerk, waarna het gebedshuis in de
15e eeuw groeide tot zijn huidige formaat.
Cultureel was de kerk een belangrijke
speler, en zelfs een muzikale concurrent
voor de Sint-Donaaskerk: het Prinsenhof
was vlakbij en op het grondgebied
bevonden zich ook de belangrijkste
buitenlandse naties (Genuezen,
Florentijnen, Oosterlingen) en de rijkste
beroepsgemeenschappen (heelmeesters,
herbergiers, bontwerkers, beenhouwers
…). Zelfs de Bourgondische hertogen,
voor wie Sint-Donaas de eigenlijke
parochiekerk was, kwamen in Sint-Jakobs.
Gevolg was dat ook de inkomsten van de
kerk floreerden.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk beheerst
met haar 115,5 m hoge toren de Brugse
skyline en is daarmee het tweede hoogste
bakstenen gebouw ter wereld. In 1225
start de bouw van de huidige kerk met
een middenbeuk in Doornikse steen in
typische Scheldegotiek. Elementen van
Franse en Brabantse gotiek verraden
echter haar lange bouwgeschiedenis. Pas
in de 15e eeuw bekroont een spits haar
toren; nog later overwelft men het koor
en de middenbeuk.
Het gebouw herbergt in feite twee kerken:
het middenschip was kapittelkerk,
de zuiderbeuk parochiekerk (waar nu
Michelangelo’s Madonna staat). Karel
de Stoute beschouwde het als een
tweede hofkapel en hield er in 1468 de
bijeenkomsten van het Gulden Vlies.
Zijn dochter Maria van Bourgondië
fundeerde de luisterrijke viering van
twaalf grote feestdagen van het kerkelijke
jaar. Zij werden er samen begraven met
het hart van Filips de Schone in twee
schitterende praalgraven.

De kerk heeft haar laatgotische
architectuur grotendeels bewaard.
Opvallend zijn de barokke preekstoel
(1685-1689), de sacramentstoren (15801593) en de verschillende monumentale
grafmonumenten en grafplaten. De kerk
is ook in het bezit van enkele waardevolle
schilderijen: De legende van de heilige
Lucia (anoniem), Het leven van de
heiligen Cosmas en Damianus (Lanceloot
Blondeel), Onze-Lieve-Vrouw der Zeven
Smarten (Pieter Pourbus), De kroning
van Onze-Lieve-Vrouw (Albert Cornelis),
De verheerlijking van Onze-Lieve-Vrouw
(anonieme Meester van het H. Bloed), De
familie Zegher van Male (Pieter Pourbus)
en De presentatie van Onze-Lieve-Vrouw
(Jakob van Oost de Oude).

Uit de vele fundatieakten blijkt een groot
muziekbedrijf: op zo’n honderd feestdagen
luidden de klokken, gingen processies uit
en klonk er koormuziek, vaak gefundeerd
door broederschappen als het gilde van
den Drogen Boom, met onder de leden
Filips de Goede en Karel de Stoute met
hun echtgenotes, Lodewijk van Gruuthuse,
Maximiliaan en Filips de Schone, naast vele
Brugse clerici en welgestelde kooplieden.
— 22 —
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Michelangelo, Madonna met kind, 1503-1504,
Onze-Lieve-Vrouwekerk © Sarah Bauwens, Musea Brugge

zich in 1629 in Brugge vestigden in het
pelgrimshuis Nazareth. Tegen 1650 stond er
een volwaardig klooster, dat in de 18e eeuw
de huidige vorm kreeg. De karakteristieke
koepelkerk werd tussen 1736-38 gebouwd
naar een ontwerp van Hendrik Pulinx, terwijl
de plafondschilderingen in 1870 werden
aangebracht. Guido Gezelle overleed in
1899 in het proosthuis van het klooster.
In februari 2020 startte in het Engels
Klooster Sacred Books, Secret Libraries,
waarin bezoekers niet alleen het
gebouw, maar ook zijn bewoners en het
kloosterleven te ontdekken. De schatten
aan boeken die de kloosters herbergen, zijn
een rode draad doorheen het project.
www.sacredbooksbruges.be.

Ook kunstenaars waren lid: schilders Petrus
Christus en Gerard David, zangers Jan
Cordier en Petrus de Raedt, de OnzeLieve-Vrouwe-organist Jacob Honie
en orgelbouwer Joos de Bus. Voor hun
drukke muzikale agenda (missen, maar
ook bijvoorbeeld mysteriespelen) leenden
ze zangers bij de Donaas- en Onze-LieveVrouwekerk, hoewel ‘kapen’ een beter
woord is, gezien de royale salarissen die
werden geboden.

Engels Klooster
In 1609 werd in Leuven het SintMonicaklooster gesticht door de
Windesheimer priorij Sint-Ursula, geworteld
in de spiritualiteit van de Moderne Devotie
en met de regel van de Heilige Augustinus.
Het huis kreeg in de 16e eeuw een toevloed
van Engelse kandidaten, van wie een aantal

— Nele Gabriëls, Albert Edelman, Musea
Brugge en de kerkbesturen
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Cinquecento, dat net als de hofkapellen
van weleer zangers verenigt uit heel
Europa, ontleent zijn naam aan de
Italiaanse term voor de 16e eeuw. Sinds
de oprichting in 2004 groeide de groep
uit tot een van de referenties voor vocale
polyfonie, met optredens bij vrijwel alle
belangrijke festivals en zalen, en tal van
gelauwerde opnames bij Hyperion op het
palmares. Het vijftal zingt sinds 2005 vrijwel
wekelijks de Latijnse mis in de Weense
Rochuskirche. Hun meest recente cd omvat
onder meer de Missa Christ ist erstanden
van Jacob Regnart. Cinquencento opereert
als een collectief zonder artistiek leider.

Micrologus (IT) zette als ware pionier
middeleeuwse muziek in Italië, en Italiaanse
middeleeuwse muziek wereldwijd op de
kaart. Het ensemble, in 1984 opgericht door
Patrizia Bovi, Adolfo Broegg, Goffredo Degli
Esposti en Gabriele Russo, reconstrueert
uit directe en indirecte bronnen een
verloren klankwereld. Het ensemble geeft
zijn kennis voortdurend door tijdens
verschillende masterclasses, onder meer
aan het Centro Studi “Adolfo Broegg”
in Spello, Umbrië. Patrizia Bovi (IT) had
al vroeg belangstelling voor (zeer) oude
muziek, wat haar niet alleen inspireerde
tot de oprichting van Micrologus, maar ook
tot een geliefde gast maakte bij andere
ensembles, waaronder Quartetto Giovanna
Marini en Ensemble Organum.

La Fonte Musica (IT) speelt een breed
historisch repertoire van de 14e eeuw tot
het einde van de renaissance. Onderzoek
en uitvoering gaan hand in hand, wat onder
meer leidde tot de recent uitgekomen
integrale uitvoering van de muziek van
Antonio Zacara da Teramo (Alpha).
Michele Pasotti (IT), hoewel begonnen
op elektrische gitaar, schoof gedurende
zijn studies steeds verder op in de tijd. In
Milaan, Barcelona en Roma specialiseerde
hij zich in de uitvoeringspraktijk van
middeleeuwen en renaissance. Als solist
op luit en teorbe is hij te gast bij de meest
uiteenlopende ensembles, dirigenten en
solisten, van Collegium Vocale Gent, I
Barocchisti en Arcangelo tot Cecilia Bartoli
en Claudio Abbado.

ClubMediéval (BE) verenigt een aantal
sterke persoonlijkheden rond vedelspeler
Thomas Baeté. Samen verkennen ze het
repertoire van de middeleeuwen van
Noord- tot Zuid-Europa, met speciale
aandacht voor de symbolen, de poëzie en
de politiek achter de muziek. ClubMediéval
is geregeld te gast tijdens festivals als Laus
Polyphoniae, Tage Alte Musik Regensburg
en het Festival Oude Muziek Utrecht.
Thomas Baeté (BE) is een internationaal
veelgevraagd specialist op vedel en viola
da gamba en treedt behalve bij tal van
prominente ensembles op met zijn eigen
groepen, waaronder Transports Publics
voor minder gekend 17e-eeuws repertoire.
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Biografieën

Ignace Bossuyt (BE) is professor emeritus
van de onderzoekseenheid musicologie
van de KU Leuven. Zijn onderzoek is
vooral gericht op de polyfonie uit de
renaissance. Hij publiceert ook geregeld
voor een ruimer publiek. Bij Universitaire
Pers Leuven verschenen onder meer
een boek over Bachs h-Moll Messe,
terwijl Uitgeverij Sterck de Vreese De
onvermoede schatkamer van de Duitse
barokmuziek uitbracht.

Musicoloog Marie Paule Wouters (BE) was
jarenlang verbonden aan de mediatheek
van Muziekcentrum Vlaanderen en
maakte vele programmareeksen voor
Radio 3, later Klara. Ze werkte aan het
Lexicon Vlaamse componisten geboren
na 1800 en het Lexicon van de muziek
in West-Vlaanderen en verschillende
muzikale gidsen. Daarnaast geeft ze
historische rondleidingen.
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Draag je het
Concertgebouw
een warm hart
toe? Word Vriend!
15e
EEUW

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

04 MRT — 05 MRT 2022

GEORG FRIEDRICH
HÄNDEL

07 NOV — 13 NOV 2021

STEVE REICH

Ook Keys-leden investeren mee in de
toekomst van het Concertgebouw.
Lees er alles over op the-keys.be

Il trionfo del tempo e del
disinganno
17e
EEUW

Drumming

18e
EEUW

13 MEI — 15 MEI 2022

JOHN
DOWLAND

Lachrimae or Seaven Teares
25 NOV — 27 NOV 2021

Symphonie fantastique

Ontdek vijf nieuwe
mijlpalen uit de
muziekgeschiedenis
tijdens seizoen 22–23,
vanaf 15 juni op
concertgebouw.be

19e
EEUW

20e
EEUW

Spits je oren voor seizoen 22—23 vanaf 15 juni

25 MEI — 29 MEI 2022

Start voorverkoop Vrienden & Keys op 21 juni
Start algemene verkoop op 27 juni

GUILLAUME
DUFAY

Missa L'homme armé

In samenwerking met

topstukweken.be
— 026 —
— 26 —

© Bas Losekoot

HECTOR BERLIOZ

concertgebouw.be

— 27 —

In de kijker
VRIJDAG & ZATERDAG

ZATERDAG

26 MEI
03
& 042018
JUN 2022

25 JUN 2022
20.00 Concertzaal

© Alex Vanhee

© Alastair Bett

20.00 Concertzaal

Budapest Festival 2022
Iván Fischer inviteert
Alexandre Kantorow

Laureatenconcert
Koningin
Elisabethwedstrijd
Belgian National Orchestra
Traditiegetrouw zorgen de laureaten van
de Elisabethwedstrijd voor de apotheose
van ons seizoen. Dit jaar staat voor de
tweede maal de cello centraal. Kiezen de
stercellisten van morgen voor virtuoos
vertoon of eerder voor een eigenzinnige
vertolking? Aan jou om het te ontdekken!

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

Na twee jaar afwezigheid is het terug: het
Budapest Festival Orchestra! Dit seizoen
staat de muziek van Mahler centraal.
Ook deze keer neemt maestro Fischer
een uitmuntende jonge solist mee: pianist
Alexandre Kantorow ontbindt zijn duivels
in Beethoven en Liszt.

