
BJÖRN SCHMELZER 
CURATOR IN RESIDENCE

Dit jaar heeft het Festival Oude Muziek een artist in residence die ook nog eens als curator 
een stuk van het festival voor zijn rekening neemt. 

‘Met de korrel op de stem’ en ‘het grein in de keel’: Björn Schmelzer en Graindelavoix 
breken een lans voor oudemuziekuitvoeringen met visie, durf en panache, waarin 
imperfectie geen schrikbeeld is maar een stuk mens-zijn dat tijd en ruimte overbrugt. 
Sommige critici noemen het heiligschennis, anderen genialiteit; en ook het publiek telt 
believers en non-believers. Over één ding is iedereen het eens: Graindelavoix weet steeds 
weer onder de huid van de muziek te kruipen. 

Björn Schmelzer is antropoloog en musicus, denker en doener, een man die hoofd en 
hart samenbrengt. Met de herkenbare sound van zijn ensemble en zijn geamuseerde 
en onorthodoxe kijk is Schmelzer een van de meest inspirerende denkers van het 
hedendaagse muzieklandschap.

vr 24 augustus t/m wo 29 augustus Janskerk

www.oudemuziek.nl/graindelavoix

Festival Oude Muziek 



VRIJDAG 24 AUGUSTUS

20.00 uur  
Openingsconcert: De Blijde Intrede 
(zie blz. 100)
Nicolaïkerk

Graindelavoix zingt een programma over 
laatmiddeleeuwse broederschappen, zoals 
die van Sint-Antonius, Sint-Anna, de  
Besnijdenis, het Sacrament, het Heilig 
Kruis en Onze Lieve Vrouw. 

ZATERDAG 25 AUGUSTUS 
PLEURANTS 

10.00-22.00 uur 
Expositie: De geplooide tijd / Een 
Warburg atlas voor oude muziek
Janskerk

Speciaal voor dit Festival creëerden 
Margarida Garcia en Björn Schmelzer een 
expositie, geïnspireerd op de onvoltooi-
de Beeld-atlas Mnemosyne van de Duitse 
kunsthistoricus Aby Warburg.

11.00-13.00 uur
Huizinga Hours met Frits van Oostrom, 
Björn Schmelzer en Wessel Krul
Janskerk

Dagelijkse talkshow met Frits van Oostrom 
en Björn Schmelzer en wisselende gasten. 
Onderwerpen van gesprek zijn o.a. Bour-
gondië, muziek en Huizinga’s Herfsttij der 
Middeleeuwen, waaruit ook wordt voorge-
lezen.

14.00 uur
Officiële opening 
Expositie: De geplooide tijd / Een 
Warburg atlas voor oude muziek
Janskerk

15.00-17.00 uur
Bourgondische klaagzangen 
(Openbare repetitie)
Janskerk

22.30-23.30 uur
Bourgondische klaagzangen 
(Concert, zie blz. 58)
Janskerk

De Bourgondische klaagcultuur uitte zich 
niet alleen in bijvoorbeeld de werken van de 
beeldhouwer Sluter, maar ook in het geraffi-
neerde muzikale repertoire van lamentaties 
en klaagliederen. 

24.00-00.45 uur
Litany for the Whale - Survival of 
Laments (Concert, zie blz. 66)
Janskerk

De Litany for the Whale van John Cage 
vormt een brug naar de improvisatiesessie 
met Marcia Bassett, Margarida Garcia en  
Manuel Mota. Een exploratie naar de conti-
nuïteit van de lamentatie in de hedendaagse 
avant-garde. 

ZONDAG 26 AUGUSTUS 
PAYSAGES / RUINES

11.00-13.00 uur
Huizinga Hours met Frits van Oostrom, 
Björn Schmelzer en Wessel Krul
Let op: Museum Catharijneconvent

Dagelijkse talkshow met Frits van Oostrom 
en Björn Schmelzer en wisselende gasten. 
Onderwerpen van gesprek zijn o.a. Bour-
gondië, muziek en Huizinga’s Herfsttij der 
Middeleeuwen.

14.00-16.00 uur 
Dufay: een Bourgondiër in Italië 
(Openbare repetitie)
Janskerk

15.00-17.00 uur
Expositie: De geplooide tijd / Een 
Warburg atlas voor oude muziek
Janskerk

Speciaal voor dit Festival creëerden 
Margarida Garcia en Björn Schmelzer een 
expositie, geïnspireerd op de onvoltooi-
de Beeld-atlas Mnemosyne van de Duitse 
kunsthistoricus Aby Warburg.

Het Bourgondische Leven



17.00-22.00 uur
Janskerk gesloten wegens opbouw en 
besloten repetitie

22.30-23.40 uur
Huelgas Ensemble / Paul Van Nevel: Het 
landschap van de polyfonisten  
(Concert, zie blz 172)
Janskerk

Graindelavoix is gastheer voor het Huelgas 
Ensemble. Het kan niet anders, of het glooi-
ende landschap moet een indruk hebben 
nagelaten op de emotionele en muzikale 
vorming van Bourgondische componisten. 

23.40 uur 
Polyphony, landscape, melancholy / 
Paul Van Nevel en Björn Schmelzer 
(Nagesprek / Voertaal: Engels)
Janskerk

Björn Schmelzer praat met Paul Van Nevel 
over het belang van het landschap voor de 
polyfonisten en over de rol van intuïtie, in-
spiratie en interdisciplinariteit in de oude 
muziekpraktijk.

MAANDAG 27 AUGUSTUS 
FANTOMES 

10.00-20.00 uur
Expositie: De geplooide tijd / Een 
Warburg atlas voor oude muziek
Janskerk

Speciaal voor dit Festival creëerden 
Margarida Garcia en Björn Schmelzer een 
expositie, geïnspireerd op de onvoltooi-
de Beeld-atlas Mnemosyne van de Duitse 
kunsthistoricus Aby Warburg.

11.00-13.00 uur
Huizinga Hours met Frits van Oostrom, 
Björn Schmelzer en Rebecca Stewart
Janskerk

Dagelijkse talkshow met Frits van Oostrom 
en Björn Schmelzer en wisselende gasten. 
Onderwerpen van gesprek zijn o.a. Bourgon-
dië, muziek en Huizinga’s Herfsttij der Mid-
deleeuwen, waaruit ook wordt voorgelezen.

14.00-15.00 uur
Koen Broucke: Our travelling circus life 
(Lezing / voertaal: Engels) 
Janskerk

Kunstenaar, historicus en Antwerpenaar 
Koen Broucke illustreert zijn performances 
rond Liszt, die de grenzen van de histori-
sche uitvoeringspraktijk confronteren; te-
gelijk stellen ze de vraag waarom bepaalde 
vormen van artistieke transmissie in tradi-
tionele praktijken of in het surrealisme, in 
de oude muziek eerder taboe zijn. 

17.00-19.00 uur 
And underneath the everlasting arms – 
incantaties voor de slapeloze 
(Openbare repetitie)
Janskerk

v.a. 20.00 uur  
Janskerk gesloten wegens opbouw en 
besloten repetitie

DINSDAG 28 AUGUSTUS 
INSOMNIES 

10.00 uur-laat
Expositie: De geplooide tijd / Een 
Warburg atlas voor oude muziek
Janskerk

Speciaal voor dit Festival creëerden 
Margarida Garcia en Björn Schmelzer een 
expositie, geïnspireerd op de onvoltooi-
de Beeld-atlas Mnemosyne van de Duitse 
kunsthistoricus Aby Warburg.

11.00-13.00 uur
Huizinga Hours Frits van Oostrom, 
Björn Schmelzer en Anna Danilevskaia
Janskerk

Dagelijkse talkshow met Frits van Oostrom 
en Björn Schmelzer en wisselende gasten. 
Onderwerpen van gesprek zijn o.a. Bour-
gondië, muziek en Huizinga’s Herfsttij der 
Middeleeuwen, waaruit ook wordt voorge-
lezen.

Festival Oude Muziek 



16.00-18.00 uur 
Björn Schmelzer: Time regained / A 
Warburg Atlas for Early Music 
(Lezing / Voertaal: Engels) 
Janskerk

Curator in residence Björn Schmelzer ver-
telt over de expositie en hoe deze tot stand 
is gekomen. Ook wordt de nieuwe catalogus 
gepresenteerd.

20.00-21.00 uur
André Bernold en Björn Schmelzer: 
On Becket, music and insomnia 
(Voorgesprek / voertaal: Engels)
Janskerk

Björn Schmelzer praat met de Franse 
schrijver André Bernold over zijn vriend-
schap met de Ierse schrijver en nobel-
prijswinnaar Samuel Beckett, over slape-
loosheid en over oude muziek. Een unieke 
gelegenheid, want Bernold spreekt zelden 
in het openbaar.

21.00-22.50 uur  
And underneath the everlasting arms – 
incantaties voor de slapeloze (Concert, 
zie blz. 68)
Janskerk

Een muziektheatervoorstelling over slaap 
en slapeloosheid. 16de-eeuwse composi-
ties voor de Completen zijn de kern van 
dit programma (Josquin, Sheppard, Gom-
bert, Lasso), met ‘incantaties’ van de Ierse 
schrijver Samuel Beckett.

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 
SURVIVANCES

10.00 uur tot laat
Expositie: De geplooide tijd / Een 
Warburg atlas voor oude muziek
Janskerk

Speciaal voor dit Festival creëerden 
Margarida Garcia en Björn Schmelzer een 
expositie, geïnspireerd op de onvoltooide 
Beeld-atlas Mnemosyne van de Duitse 
kunsthistoricus Aby Warburg.

11.00-13.00 uur
Huizinga Hours Frits van Oostrom, 
Björn Schmelzer en Lukas Henning
Janskerk

Dagelijkse talkshow met Frits van 
Oostrom en Björn Schmelzer en wisse-
lende gasten. Onderwerpen van gesprek 
zijn o.a. Bourgondië, muziek en Huizinga’s 
Herfsttij der Middeleeuwen, waaruit ook 
wordt voorgelezen.

15.00-16.00 uur
Dufay: een Bourgondiër in Italië 
(Concert, zie blz. 74)
Janskerk

De carrière van Guillaume Dufay begon in 
Italië en vooral met Florence lijkt hij een 
band te hebben gehad. Uit die artistieke 
connectie put Graindelavoix inspiratie om 
een nieuwe klank te geven aan het extreem 
dansante Italiaanse oeuvre van Dufay. 

20.00-20.45 uur
Björn Schmelzer: inleiding op 
Outlandish  
Janskerk

21.00-22.50 uur
Outlandish (Filmvertoning, 
zie blz. 84) 

Graindelavoix sluit zijn residentie af 
met de vertoning van de feature film 
OUTLANDISH die Björn Schmelzer met 
zijn team maakte voor Festival Les Inat-
tendues in Doornik. De film is een apocrie-
fe interpretatie van het boek Utopia (1516) 
van Thomas More. De film ontving een no-
minatie op het filmfestival van Lissabon. 

Tijdens betaalde concerten is de Janskerk alleen 
toegankelijk met een geldig toegangsbewijs. Tenzij 
anders aangegeven is de Janskerk verder vrij 
toegankelijk.

Het Bourgondische Leven


