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TEARES

topstukweken.be

OP HET PROGRAMMA
TIJDENS DE
TOPSTUKWEEK

13-15 MEI 2022

— Joke De Ketelaere, luitist

-d

Ré

gis

3.

'Au

de

v il l

e

en Concertgebouw-medewerker

©

13-15 MEI 2022

‘Lachrimae is zo’n prachtig
werk! Je wordt werkelijk
ondergedompeld in een
melancholisch bad vol subtiele
en sensuele klankbewegingen.’

20.00 Kamermuziekzaal
VR 13 MEI 2022
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Unfold Dowland
—
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Impulscentrum & Musi-co
zie p. 08
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20.00 Concertzaal
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Rosalba

Capriccio Stravagante
Renaissance Orchestra

Alexandra Aerts, Lieselot De
Wilde & Sofie Vanden Eynde

Dowland. Lachrimae
—
zie p. 04

—
zie p. 09
In samenwerking met

FAMILIEVOORSTELLING

KAMERMUZIEK
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De troost van tranen

Capriccio Stravagante
Renaissance Orchestra
Dowland. Lachrimae
19.15 Inleiding door Hendrik Vanden Abeele
Capriccio Stravagante Renaissance
Orchestra: ensemble
Skip Sempé: klavecimbel & leiding
—

14 MEI 2022

John Dowland (1563-1626)
Lachrimae, or Seaven Teares (1604)

Seven Teares III
• Lachrimae Coactae
• M. Henry Noell his Galiard
Grave Airs
• Semper Dowland semper Dolens
• The King of Denmark’s Galiard
Seven Teares IV
• Lachrimae Amantis
• M. Thomas Collier his Galiard

Incantation
• Sir Henry Umptons Funerall
• M. Bucton his Galiard

• Lachrimae Verae
• Captaine Piper his Galiard

Seven Teares I
• Lachrimae Antiquae
• M. Nicholas Gryffith his Galiard

Solace
Anthony Holborne (ca.1545-1602)
• Heigh Ho Holiday (1599)

• Lachrimae Antiquae Novae
• M. Giles Hoby his Galiard

Geboren tijdens een epidemie? Het is niet
alleen iets uit coronatijden. In 1563 woedde
in Londen een grote pest-epidemie. Een
kwart van de bevolking overleefde de
ziekte niet. Midden in die ellende werd
in het gezin Dowland een kleine John
geboren. Dat hij de pest overleefde
was misschien een wonder. Of hij ook
echt een wonderkind was, bijvoorbeeld
aan de luit, dat kunnen we alleen maar
veronderstellen. De omstandigheden
waarin baby John geboren werd, hebben
mogelijk een stempel gedrukt op zijn
leven. Vaak ondertekende hij zijn muziek
met ‘Io: dolandi de Lachrimae’ (‘Ik: lijdend
in tranen’). Daar zit een taalspelletje in:
dolandi/Dowland. Elders treffen we een
pavane aan met de titel ‘Semper Dowland
semper dolens’ (‘Altijd Dowland altijd
droevig’). Dowlands bekendste lied is Flow,
my teares (Vloei, mijn tranen). En niet
toevallig draagt zijn intrigerende bundel
consortmuziek uit 1604 de titel Lachrimae
(Tranen), met ondertitel Seaven Teares
(Zeven Tranen).

‘Doorheen de
Elizabethaanse
kunsten bleef de
ondertoon van
melancholie als
een tinnitus in het
hoofd hangen.’
zus is de bundel Lachrimae opgedragen.
Op de titelpagina geeft Dowland aan
dat de bezetting flexibel is. Er staat: ‘for
the Lute, Viols, or Violins’ — dus naast
de luit ook gamba’s, of een familie van
vioolachtigen. Dat er zich vanavond nog
andere instrumenten in het debat mengen,
ligt in lijn met die vrije instrumentale
invulbaarheid.

De eerste sporen van John Dowland als
luitist brengen ons naar Parijs, waar hij
in dienst was bij Engelse diplomaten.
Dowland hoopte dat hij luitist aan het
Engelse hof zou worden, maar dat lukte
pas laat in zijn leven, in 1612. Tot dan werkte
hij vooral aan het Deense hof, bij koning
Christiaan IV. Christiaan was de broer van
de latere koningin Anne, echtgenote van de
Engelse koning James I. Aan deze broer en

• Lachrimae Gementes
• The Earle of Essex Galiard
Light Airs
• M. George Whitehead his Almand
• M. John Langtons Pavan
• Mrs. Nichols Almand

Een gouden tijd, verfijnd en brutaal
Dowland leefde in de Elizabethaanse en
Jacobijnse tijd — een al bij al gouden tijd
genoemd naar koningin Elizabeth I (de
laatste van de Tudors) en haar opvolger
James I (de eerste van de Stuarts). Het
was ook de tijd van theatermakers William
Shakespeare en Christopher Marlowe,
bijna-jaargenoten van Dowland. Hoge
heren en dames dweepten met kunst
en muziek, met poëzie en theater, en
doorheen dat alles bleef de ondertoon van
melancholie als een tinnitus in het hoofd
hangen. Het was een tijd van verfijning
en brutaliteit, rijkdom en armoede. Voor
iemand als Dowland was dat een artistiek
vruchtbare bodem. De dualiteiten van het
harde leven in de Engelse renaissance

Seven Teares II
• Lachrimae Tristes
• Sir John Souch his Gallard
pauze

Jouw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.

• Melancholie is niet
hetzelfde als tristesse
• Dowland dacht breed over
instrumentale bezetting
• De ene traan is de andere niet

KAMERMUZIEK
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Capriccio Stravagante
Renaissance Orchestra

Melancholie? Mooi!
Robert Burton zegt in Anatomy of
Melancholy (1621) dit: ‘Je kan alle miserie,
ontevredenheid en gevaar uit het
mensenleven proberen te verwijderen,
maar dat is alsof je uit lood het gewicht
zou halen, uit water de vochtigheid,
of uit de zon de helderheid.’ Toch kan
Dowlands omgang met melancholie
ook een zorvuldig gecultiveerde pose
zijn geweest. Sommigen beweren dat
Dowland een vrolijke, optimistische
man was. Waarom dan al die tranen?
Misschien was de Elizabethaanse
cultuurbelever niet uit op het herbeleven
van ‘waargebeurde emotie’, maar meer
verlekkerd op de retorische vaardigheid
van de kunstenaar. Het poëtische effect
van melancholie boven naturalisme. De
affectieve mogelijkheden van taal en
muziek, boven de gemoedsgesteldheid van
dichter of componist. Daardoor kan zelfs
de treurigste muziek van Dowland meteen
troost bieden. En als dat niet goed zou
lukken, dan is er aan het eind van de avond
Heigh Ho Holiday van Holborne nog, met de
expliciete ondertitel Solace (Troost).

viola da gamba
Josh Cheatham
Nick Milne
Andreas Linos
Margaret Little
Benoit Vanden Bemden
Hugo Abraham

Een catalogus van tranen
Van de negen gaillardes in Lachrimae zijn
er zeven in oudere bronnen bekend, en vier
ervan bestaan ook als lied. Zo is ‘The Earle
of Essex Galiard’ al in Dowlands First Booke
of Songes or Ayres te vinden. Daar heet het
‘Can she excuse my wrongs’ (‘Kan ze me
mijn fouten vergeven’). De verwijzing naar
allerlei personen in de titels is opvallend.
De kleurrijke Digorie Piper — een kapitein
die van piraterij werd verdacht — wordt
geëerd, zoals ook Dowlands vriend Henry
Noel. En natuurlijk kon ook de koning van
Denemarken niet ontbreken.

Dowland heeft Lachrimae (als muziekstuk,
niet de bundel) in zeker drie versies
gemaakt. Het begon met een pavane
voor de luit alleen. Later kwam op die
pavane een tekst te staan. Dat werd dan
Flow, my teares. En ten derde vinden we
pal aan het begin van Lachrimae (de
bundel, niet het muziekstuk) dezelfde
pavane opnieuw, deze keer als ‘Lachrimae
antiquae’. Het openingsmotief is erg
opvallend: vier dalende noten, een grote
sprong naar boven, en weer vier dalende
noten. Die beweging staat bekend als ‘het
traanmotief’. We vinden het onder meer in
madrigalen van Gabrieli, de Rore, Marenzio
en Monteverdi, maar ook in het beroemde
chanson Mille regretz van Josquin Desprez.

In Lachrimae staan de eerste zeven
pavanes wat apart. Na de ‘oude tranen’
volgen ‘nieuwe tranen’, ‘zuchtende tranen’,
‘trieste tranen’, ‘geforceerde tranen’,
‘tranen van liefde’ en ‘echte tranen’.
Dowland heeft er een scherpzinnig spel van
gemaakt, vol melodische en harmonische
verwijzingen van het ene naar het andere
stuk. Misschien spreekt er een programma
uit: de luisteraar wordt van eenvoudig
verdriet, over rouw en wanhoop naar
vervreemding gevoerd, om te eindigen in
liefde, verlichting, waarachtigheid.

cornetto
Doron Sherwin
Josué Meléndez
trombone
Simen van Mechelen
Joren Elsen
Joost Swinkels

fluit
Julien Martin
Marine Sablonnière
Pierre Hamon
Pierre Boragno
Benoît Toïgo

Het idee van een renaissanceorkest
dat de verschillende instrumentale
consorts bij elkaar brengt, wordt
vaak over het hoofd gezien.
Zulke grote ensembles waren bij
speciale gelegenheden evengoed
wat de componist bedoelde als de
intiemere bezettingen waaraan we
vaak denken bij deze muziek.
— Skip Sempé, klavecinist

Troost je: het wordt een mooie avond.
— Hendrik Vanden Abeele Traen
— 07 —
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virginaal & klavecimbel
Olivier Fortin
Emmanuel Frankenberg
Skip Sempé

05 MRT 2022

14 MEI 2022

klinken door in zijn muziek. Enerzijds
het subtiele spelen met taal en muziek,
anderzijds de confrontatie met verdriet,
melancholie, de dood.

Extremix

Rosalba

Unfold Dowland

Alexandra Aerts, Lieselot De Wilde & Sofie Vanden Eynde

21.00 Kamermuziekzaal

14.00 & 15.30 Kamermuziekzaal

Dijf Sanders & Tijn Borghuis: coaches
Bricolaag, Tress, Hoffman, Duke Jamal &
Lowie Clapéron: producers
—
John Dowlands meesterwerk Lachrimae
or Seaven Teares is het vertrekpunt, een
Artificial Intelligence engine van Musi-co
de tussenstop. Het eindstation ligt in de
handen van vijf producers.
13 MEI 2022

ZO 15 MEI 2022

‘Dowlands Flow, My Tears
biedt aanleiding en rijkdom
genoeg om er ook letterlijk
op in te gaan. Onder leiding
van Dijf Sanders tonen 5
avontuurlijke producers
via hun eigen creaties dat
er altijd een alternatief
of een toekomst is, en dat
technologie daarbij al eens
een handje kan helpen.’

Sofie Vanden Eynde: luit
Lieselot De Wilde: zang
Alexandra Aerts: concept
Hendrik Collier: technisch advies
—
Muziek van John Dowland (1563-1626)
en tijdgenoten

‘Dowlands Flow,
My Tears weerklonk,
stil en weemoedig.
De kleintjes keken
er met open
monden naar.’
— Annemarie Peeters in
De Standaard ****

— Hans Van Regenmortel, artistiek
coördinator Musica Impulscentrum

In samenwerking met Musica
Impulscentrum & Musi-co

In samenwerking met Muziekcentrum De
Bijloke (Gent) & CC De Ververij Ronse
Met dank aan Noa & Jade Vandevoorde &
Jeroen Vercruysse

OUT OF THE BOX
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Capriccio Stravagante (FR/US) werd
in 1986 opgericht door Skip Sempé
en omvat naast de oorspronkelijke
kamermuziekbezetting ook het
Renaissance Orchestra en sinds 2010 het
barokorkest Les 24 Violons, met de beste
musici uit Europa, de Verenigde Staten en
Canada in de gelederen. De unieke klank
en aanpak worden getekend door een
combinatie van nonchalance en kracht,
gevoed door hoogst individuele talenten,
onder wie de laatste jaren sopraan Judith
van Wanroij, blokfluitist Julien Martin,
gambist Josh Cheatham, klavecinist Olivier
Fortin en violiste Sophie Gent. Capriccio
Stravagante werkt geregeld samen met
ensembles als Collegium Vocale Gent,
Pygmalion, Helsinki Baroque Orchestra,
B’Rock en Akademie für Alte Musik Berlin.
Opnames verschenen bij Deutsche
Harmonia Mundi, Astrée, Alpha, Teldec en
het eigen label Paradizo. Op het laatste
verscheen een opname van het Requiem
van Jean Gilles voor de uitvaart van JeanPhilippe Rameau, in 2014 opgenomen in
Brugge tijdens het Domein Skip Sempé.
Skip Sempé (US), geboren in New Orleans,
studeerde muziek, muziekwetenschap,
organologie en kunstgeschiedenis in de
Verenigde Staten en in Amsterdam bij
Gustav Leonhardt. Door zijn virtuoze,
expressieve stijl vielen hij en zijn ensemble
Capriccio Stravagante al snel op, om uit
te groeien tot een vaste waarde in het
oudemuzieklandschap. Als klavecinist
streeft Sempé er steeds naar om alle
klanknuances uit zijn instrument te
halen, allereerst in muziek van Franse
componisten als Chambonnières,
d’Anglebert, Forqueray, Louis en
François Couperin en Rameau, maar
ook in avontuurlijke interpretaties van
Bach, Scarlatti, Byrd en tijdgenoten.
Naast zijn solo-cd’s met onder meer
Leonhardts Bach-arrangementen
maakte hij klavieropnames met collega’s
Olivier Fortin en Pierre Hantaï.
— 10 —

Vocalist, performer en maker Lieselot De
Wilde (BE) gaat van oude muziek naar
hedendaags, van liederen naar songs,
en van muziektheater naar haar eigen
producties. Ze treedt op met Ensemble
Correspondances, Servir Antico, Hathor
Consort, Imago Mundi, Zefiro Torna,
Apotheosis, Les Talens Lyriques, zong
in opera’s van Ben Frost en Philip Glass,
en creëerde tal van producties bij Zonzo
Compagnie en LOD muziektheater,
waarmee ze de wereld rondreist. Haar
eigen ensemble Bel Ayre, met gitarist Peter
Verhelst, overbrugt verschillende muzikale
achtergronden. Ze bouwt aan een onlineproject Around the world in 72 songs en
werkt daarnaast aan Figurines, een reeks
kunstwerken en performances rond de
menselijke conditie vanuit een vrouwelijk
perspectief, dat komend seizoen in het
Concertgebouw in première zal gaan.

Alexandra Aerts (BE) studeerde dans bij
Lieve Curias, piano bij Maria Tomasino
en theater aan de Kleine Academie. Van
1999 tot 2009 maakte ze deel uit van de
artistieke kern van Compagnie Carlotta, ze
speelde er Grieg, Ravel, Pergolesi, Wagner,
Satie, Cimarosa en Bach voor een jong
publiek. Sinds 2011 creëert ze projecten
voor kinderen en families met klassieke
muziek als uitgangspunt. Zindering op
muziek van Marais reisde 5 jaar langs
de culturele centra in samenwerking
met Nieuw talent, Podium en Jeugd en
Muziek. Nadien was er Watermuziek, een
creatie voor het Rotterdam Philharmonic
Gergiev Festival en Koningskind, naar Jean
Baptiste Lully. In november 2019 ging Wolf
in première: een getekend concert met
visual artist Emilie Lauwers, accordeonist
Ludo Mariën, actrice Merel De Vilder Robier
en muziek van Wolfgang Amadeus Mozart.

Sofie Vanden Eynde (BE) begon op gitaar,
maar besloot toen haar liefde voor de
muziek van renaissance en barok eenmaal
was ontbrand definitief over te schakelen
op luit en teorbe. Inmiddels geniet ze een
internationale reputatie als specialiste
voor historische tokkelinstrumenten.
Ze treedt op met il Gardellino, Hathor
Consort en a nocte temporis en in duo
met Romina Lischka, Emma Kirkby,
Lieselot De Wilde, Deborah Cachet en
anderen. Via haar initiatief Imago Mundi,
een ontmoetingsplaats voor oude en
nieuwe, westerse en oosterse muziek,
voor verschillende artistieke disciplines
maakte ze onder meer Divine Madness en
Murmuring Muses and Whispering Jinn,
dat in het Concertgebouw in première
ging. Momenteel speelt ze een indringend
zelfportret rond haar burn-out Verdwijntijd
dat onder meer ook in boekvorm verschijnt
met tekeningen van Emilie Lauwers.

Tijn Borghuis (NL) is een logicus met een
diepe liefde voor muziek en een grote
interesse in hoe ze gemaakt wordt. Door
zijn academische werk aan de Technische
Universiteit Eindhoven en als oprichter van
Musi-co probeert hij nieuwe technologieën
voor het maken van muziek vanuit het
laboratorium naar de hoofden en handen
van componisten en musici te brengen.

Dijf Sanders en Tijn Borghuis coachten
vijf producers voor het project Extremix:
Bricolaag is het alter ego van (alt)violist
en toetsenist Esther Coorevits en haar
persoonlijke uitlaatklep om te improviseren
en bricoleren met elektroakoestische
sounds en samples. Intuïtief creëert ze
tracks waarin zowel hedendaags klassiek,
jazz als triphop doorschemeren.
Tress – of multi-instrumentalist en dj
Victor Goemaere – kookt een eclectisch
potje van op z'n kop gedraaide drums
en gestoorde gitaren die vastlopen
in een eindeloos algoritme. Ofwel:
het geluid van een fysieke punkband
die wordt gestuurd door een CPU.
Hoffman is de jonge Maurice Luijten, maker
van mysterieuze soundscapes op een
laag van industriële beats, ergens tussen
filmmuziek en donkere dansmuziek. Zelf
laat hij zich inspireren door artiesten als
Jon Hopkins, Max Cooper en Giant Swan.
Duke Jamal is het soloproject van pianistcomponist Matthias Dewilde, reeds bekend
van de band Nagløed. Hij brouwt een mix
van pianocomposities en elektronica,
onder hevige invloed van Fennesz, Ryuichi
Sakamoto, Nils Frahm, en Thom Yorke.

Multi-instrumentalist en componist
David ‘Dijf’ Sanders (BE) combineert een
brede mix van stijlen met een grenzeloze
artistieke benadering vol multiculturele
melanges. Hij was lid van de (synth)
bands Teddiedrum en The Violent
Husbands en werkte recent samen met
onder meer Warhaus, Sylvie Kreusch en
Mattias De Craene. Op zijn soloplaten
creëert hij steeds een nieuw universum,
geïnspireerd door etnische geluiden,
eclectische beats en oosterse culturen.

Lowie Clapéron werkt als producer,
engineer, sound designer en toetsenist
binnen verschillende elektronische en nietelektronische projecten (PINGPONGCLUB,
Nightshop (Collective)). Zijn solowerk
omschrijft hij als 'Lo-Fi Indie Elektronica'.
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Ontdek het verhaal achter
Dowlands Lachrimae,
or Seven Teares
15e
EEUW

04 MRT — 05 MRT 2022

GEORG FRIEDRICH
HÄNDEL

07 NOV — 13 NOV 2021

STEVE REICH

Il trionfo del tempo e del
disinganno
17e
EEUW

Wist je dat John Dowland zijn collectie Lachrimae
publiceerde in 1604, toen hij in dienst was van Christian IV van
Denemarken, en het opdroeg aan diens zuster Anne, koningin
van Engeland en Schotland? Kom dit en nog veel meer te
weten in een verhaal vol beelden en geluidsfragmenten
over Dowland en zijn onbetwiste mijlpaal in de Engelse
renaissancemuziek.
topstukweken.be

Drumming

18e
EEUW

13 MEI — 15 MEI 2022

JOHN
DOWLAND

Lachrimae or Seaven Teares
25 NOV — 27 NOV 2021

HECTOR BERLIOZ

Symphonie fantastique

19e
EEUW

KLEUR
‘Actief en volwaardig kunnen deelnemen aan
de samenleving, daar gaat en staat Cera voor.
We zijn ervan overtuigd dat genieten van kunst
daar een wezenlijk onderdeel van is. We delen
die overtuiging niet alleen met Concertgebouw
Brugge, we maken ze ook samen waar.’

20e
EEUW

— Marie Vanwingh, coördinator
maatschappelijke werking Cera

25 MEI — 29 MEI 2022

GUILLAUME
DUFAY

Missa L'homme armé

In samenwerking met

topstukweken.be
— 12 —
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The sound
of cobblestones

13-15 MEI 2022

Videopodcastwandeling
Sinds 2017 werkt het trio DUOBAAN XL
aan The sound of. Daarin gaan beeldend
kunstenaar Anneleen De Causmaecker,
accordeoniste Barbara Ardenois en schrijver
Marieke De Maré op zoek naar hoe de wereld
in elkaar zit, hoe ze groeit en hoe mensen
erin leven. Ze capteren het geheugen van
steden, verklanken kleine verhaaltjes achter
dagelijkse objecten of tekens, of geven
een absurde draai aan de werkelijkheid.
DUOBAAN XL creëerde een wandeling in
het historische Brugge en aan de hand van
filmpjes, audiofragmenten en tekstmateriaal
onthult het trio een laagje van de stad
waaraan je normaal voorbij loopt.

gebruik
oortjes of een
koptelefoon
voor de beste
ervaring

The sound of cobblestones is een
project in opdracht van Concertgebouw
Brugge, in samenwerking met KAAP
en ChampdAction

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

Herbeleef de Brugse Gouden Eeuw: de fascinerende stadsgeschiedenis, het
onroerend erfgoed, de kunstschatten en bovenal de prachtige polyfone
muziek! We dompelen ons onder in het op en top Brugse Lucca Choirbook en
de wereld waarin deze muziek het licht zag.

concertgebouw.be/gold
— 14 —
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In de kijker
DONDERDAG

ZATERDAG

20.00 Sint-Jacobskerk

20.00 Concertzaal

Cinquecento

Micrologus

Dufay. Missa L’homme armé

Gie se far danser les dames

Polyfoniefestival Gold 2022 opent met het
bekendste werk in het Lucca Choirbook: de
Missa L’homme armé van de beroemdste
aller polyfonisten Guillaume Dufay. In hun
concert plaatsen de vijf excellente zangers
van Cinquecento Dufays monumentale mis
naast motetten van Heinrich Isaac en Arnold
von Bruck.

Hier in het Noorden scoutten
buitenlandse handelaars de beste
zangers, componisten en muziek voor hun
moedersteden. De flamboyante Patrizia
Bovi volgt de Franco-Vlaamse voetsporen
naar Venetië, Napels, Firenze en Lucca.
Met haar legendarische ensemble
Micrologus wekt ze als geen ander de
muziek van de renaissance tot leven.

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

— 016 —

concertgebouw.be

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

28 MEI 2022

26 MEI 2022

