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CAPRIOLA DI GIOIA ! 
BART NAESSENS & 
AMARYLLIS DIELTIENS
PORPORA: NAPOLITAAN & 
KOSMOPOLIET

Amaryllis Dieltiens sopraan

Toshiyuki Shibata traverso 
Lidewij van der Voort viool
Elise van der Wel viool
Kaat De Cock altviool
Edouard Catalan cello
Frank Coppieters contrabas

60 minuten

Georg Friedrich Händel 1685-1759
Ouverture 
Sdegno, amore 
(uit: Arianna in Creta)

Nicola Porpora 1686-1768
Cantate: Se la rosa fresca e bella 
Aria (allegro) 
Recitativo 
Aria (allegro)

Sonata IV in Bes 
Adagio 
Allegretto

Cantate: Vulcano 
Sinfonia 
Menuett 
Recitativo 
Aria (lento)
Recitativo 
Aria (Allegro)

maandag 26 augustus TivoliVredenburg, Hertz 17.00 uur

Bart Naessens klavecimbel en muzikale 
leiding

Nicola Porpora 
Miseri 
(uit: Arianna in Nasso)

Georg Friedrich Händel 
Non potrà, dirmi ingrata 
(uit: Orlando)

Nicola Porpora 
Caro Padre 
(uit: Il trionfo di Camilla)

Händel en Porpora moeten worden 
beschouwd als sleutel!guren van de 
barokopera in Londen en bij uitbreiding 
Europa. Ze componeerden elk een groot 
aantal opera’s waarbij ze uitblonken in het 
uiten van emoties door middel van tekst 
en muziek: soms ontroerend en tragisch, 
soms frivool en speels. Ze hadden de gave 
om muziek te schrijven die appelleerde 
aan het barokke publiek. Ze kenden het 
tekstmetrum als geen ander en wisten 
dat te vertalen in muzikale frasering. 
Hun repertoire spreekt ook het publiek 
van vandaag nog bijzonder aan. Caprio-
la di Gioia laat de beide hoofdrolspelers 
opnieuw duelleren. 

Bart Naessens

SUMMARY 
In 1733 Nicola Porpora was named music 
director of the Opera of the Nobility at 
Lincoln’s Inn Field Theatre in London. 
Bringing in the celebrated Neapolitan 
singing pedagogue was an overt attempt 
to vie with the great success of the King’s 
Theatre, led by George Frideric Handel. 
However, despite his talent and renown as 
a composer, and the impressive all-star ar-
tistic lineup, Porpora was unable to match 
Handel’s success, and he left England for 
Venice in 1736. Shortly thereafter, the 
Opera of Nobility as well as Handel’s opera 
companies went bankrupt.
Both Handel and Porpora can be seen as 
key !gures in Baroque opera in London, 
and by extension, all of Europe. Each 
composed a large number of operas, 
excelling in the expression of emotions 
through music and text. At times moving 
and tragic, at other times frivolous and 
playful, their music appealed to Baroque 
audiences. Capriola di Gioia revives this 
centuries-old rivalry.

TOELICHTING 
‘… Porpora’s cantates, vooral de reci-
tatieven, worden in Italië nog steeds 
beschouwd als de perfecte modellen voor 
verhalende muziek ... De cantates van 
Nicolo [sic] Porpora werden altijd zeer 
gewaardeerd vanwege hun uitstekende 
recitatieven, en de goede smaak en de echt 
vocale stijl van de aria’s...’ (anonieme noti-
tie in British Library Ms. Add 29484, een 
collectie met cantates uit ca. 1710)

In 1733 werd Nicola Porpora benoemd 
als muziekdirecteur van de Opera of the 
Nobility in het Lincoln’s Inn Field Theatre 
in Londen. Met de komst van de beroemde 
Napolitaanse zangpedagoog wilde men 
expliciet de concurrentie aangaan met 
het succesvolle King’s Theatre, dat onder 
leiding stond van Georg Friedrich Händel. 
Als componist en operaregisseur had Hän-
del al enige tijd de gunst van het publiek 
en het Engelse koningspaar gewonnen. 
King’s Theatre bloeide als nooit tevoren. 
Porpora’s eerste opera Arianna in Nasso 
moest een ommekeer bewerkstelligen en 
Lincoln’s Inn Field als volwaardig opera-
huis positioneren. De première op 29 de-
cember 1733 was een groot succes, waarbij 
"ink wat van Händels voormalige zangers 
(Senesino, Montagnana en Cuzzoni) wer-
den ingeschakeld. 
Het is niet zeker of Händel de titel en het 
onderwerp van zijn gelijktijdig geschre-
ven opera Arianna in Creta als reactie 
hierop koos. Het is wel frappant dat er 
veel gelijkenissen te bespeuren zijn. Hän-
dels opera werd zestien (!) keer met veel 
succes uitgevoerd.
Ondanks Porpora’s talent en faam als 
componist, gecombineerd met het indruk-
wekkende sterrengezelschap van artiesten 
waarop hij zich kon beroepen (zoals de 
beroemde castraat Farinelli), kon hij geen 
superioriteit bewerkstelligen ten opzichte 
van Händels compagnie en verruilde hij 
Engeland in 1736 voor Venetië. Kort daar-
na gingen zowel de Opera of Nobility als 
Händels operabedrijven failliet. 



TEKSTEN

SDEGNO, AMORE

Sdegno, amore
fanno guerra a questo core,
né so ancor chi vincerà.
Un vendette,
l’altro pace a me promette
dite oh Dei!
che mai sarà!

SE LA ROSA FRESCA E BELLA

Se la rosa fresca e bella
apre all’ape le sue foglie
gode quest’in grembo à quella
dell’Aurora il dolce umor.
Ma imperfetto e’l suo diletto
perche sà che sol l’accoglie
per destin non per amor.

Io son quell’ape Irene
tu quella Rosa sei.
Del mio contento amor
tu ben l’intendi la raggione
e‘l mistero e lo comprendi.
Vedi quell’usignuol colà nel nido
s è alla cara che l’alma all’or che canta
d’ amor in suo linguaggio
Ei non risponde ò nè sospiri suoi
non l’accompagna amene nel suo cantar
quella si lagna m’intendi o bella Irene
tu d’amore nel compagna al gioir mnioid 
o sei la fredda
e l’usignuol, tu ben lo sai son io.

Il mio cor nel mio piacer
e’l mio amor ne voti miei.
Idol mio veder tu puoi.
Il tuo ardor nel mio goder
ancor io veder vorrei
e’l tuo cor nè labri tuoi.

VULCANO

Da tue veloci candide colombe sempre
portata in Region lontane. Venere in!da
non t’appressi mai di Trinacria all’arene:
ingrata Dea perchè non torni alla

caverna eterna? Vattene errando pur
dove ti piace ma ritorna tal volta e a
miei desiri, ed a sospiri miei da qualche
pace.

Non lasciar chi t’ama tanto consumar di
brama in pianto alma Dea non far che in
pianto stia Vulcano in tanto ardor. Mi
consumo a poco a poco agitato in fumo
e’in foco scherzo e’gioco a strano amor.

Non ti rammenti ingrata, che il troppo
amor mi vese generoso e’indulgente ad
alte o#ese? Ma se sdegnar sempre mi
voi t’aspetta più acerba la vendetta che
d’esporre agli Dei la tua vile per!dia e i
torti miei per tuo maggior tormento e
per tuo scorno all’orgoglioso tuo
disprezzo, io voglio che’il sol che ti
scoperse in braccio a Marte veggami al
!anco tuo sempre seguace disturbar la
tua pace in ogni parte.

Seguitarti ovunque’vai mi vedrai e sarai
scherno all’ altre Deita. E più rapide che
il vento al pié lento sdegno l’ali presterà.

NASSO 

Miseri sventurati poveri a#etti miei
E gl’unomini e gli dei guerra mi fanno.
Nostri severi fati tutti i martir son veri
e non sono i piaceri altro che inganno

NON POTRÀ

Non potrà, non potrà dirmi ingrata,
perchè restai piegata d’un così vago stral.
Se, quando amor l’o#ese,
ei pur mal si difese dall’arco suo fatal.

CARO PADRE

Caro padre ah non sdegnarti
vuoi ch’ io mora, oh Dio.
Ma fedele all’ idol mio,
ma costante io morirò.
Questo core a suo talento più non può
cangiare amore che un destino del mio
core questo amore diventò.
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Razernij en liefde
strijden om dit hart,
ik weet nog niet wie zegeviert.
De een belooft me wraak,
en de ander vrede,
zeg mij, o goden,
wat dit gaat brengen!

Als de frisse en mooie roos
haar blaadjes voor de bij opent,
dan geniet die in haar schoot
het zoete vocht van de dageraad.
Maar zijn genot is niet perfect
want hij weet dat ze hem alleen ontvangt
omdat dat zo bestemd is, en niet uit liefde.

Ik ben die bij, Irene,
en jij die roos.
Van mijn liefdesvreugde 
doorzie je goed de reden
en je begrijpt het mysterie ervan.
Zie je die nachtegaal daar in het nest?
Het is voor zijn lief dat zijn ziel telkens 
zingt van de liefde, op zijn manier.
Zij beantwoordt zijn zuchten niet, noch 
begeleidt ze hem lie"ijk in zijn gezang.
Zij beklaagt zich, hoor je dat, mijn schone 
Irene? Jij bent in de liefde een koude met-
gezel, en de nachtegaal, dat ben ik, 
dat weet je best.

Mijn hart zie je in mijn passie,
en mijn liefde zie in mijn wensen, 
mijn liefste.
Jouw vuur zou ik in mijn genot
willen zien,
en jouw hart op je lippen.

Altijd brachten je witte duiven je naar ver-
re oorden, trouweloze Venus. Nooit spoed 
je je naar de stranden van Sicilië:
ondankbare godin, waarom keer je niet 

terug naar de eeuwige grot? Dool rond 
waar je wil, maar keer af en toe terug naar 
mijn verlangen, en schenk mijn zuchten 
wat rust.

Laat hem, die zoveel van je houdt, zijn 
passie niet consumeren in tranen, godde-
lijke ziel, laat Vulcanus niet huilen nu hij 
brandt van zoveel liefde. Ik ga verschrikt 
op in rook, en ik scherts in het vuur en 
speel met een vreemd soort liefde.
Weet je niet meer, ondankbare, dat het 
teveel aan liefde me vrijgevig maakte, 
geneigd tot grote vernederingen? Maar 
als je me steeds wil kwetsen, dan wacht 
je een wredere wraak dan het voorleggen 
aan de goden van je la#e doortraptheid ten 
koste van mij. Ik wil dat tot jouw grotere 
kwelling, en tot grotere smaad van je trot-
se minachting, de zon die jou ontdekte in 
de armen van Mars mij immer aan je zijde 
ziet om overal je rust te verstoren.
Je zal zien dat ik overal ga, waar jij ook 
gaat. Je wordt verstoten door de andere 
goden. Sneller dan de wind zal de toorn 
vleugels schenken aan de trage voet.

Mijn arme gevoelens, zowel de mensen als 
de goden binden de strijd met me aan.
Ons strenge lot en alle martelingen zijn 
waar, en plezier is niets anders dan bedrog.

Hij kan niet zeggen dat ik ondankbaar ben
omdat ik geveld werd door zo’n bevallige 
pijl; als hij, toen Amor hem verwondde,
zich toch slecht verdedigd heeft tegen die 
fatale boog.

Lieve vader, word niet boos, je wil dat ik 
sterf, o God. Maar trouw aan mijn idool,
standvastig, zal ik sterven.
Dit hart kan niet meer naar eigen inzicht 
de liefde veranderen, want deze liefde 
werd het lot van mijn hart.
[MJ & LJB]


