
FABULOUS FRINGE
GRATIS CONCERTEN

De Fabulous Fringe is een vaste waarde 
van het Festival Oude Muziek Utrecht. 
Het geeft jonge, bijna afgestudeerde 
professionele musici de kans zich te 
presenteren aan het festivalpubliek.

Alle concerten uit de Fabulous Fringe 
duren circa 45 minuten en zijn gratis 
toegankelijk. Wel is het noodzakelijk om 
uw gratis kaarten vooraf te reserveren via 
oudemuziek.nl of via de festivalreserve-
ringslijn 030 232 9010 (maximaal 2 kaar-
ten per persoon per concert). Na afloop 
van de concerten kunt u met contant geld 
een gift doen aan de musici.

za 28 aug, 12.30 uur
TivoliVredenburg, Grote zaal
Emile ter Schegget blokfluit
Tim Veldman blokfluit, klavecimbel
Van Eyck, Sweelinck, De Fesch e.a.: 
Hollandse meesters voor blokfluit 
en klavecimbel

Kijk voor het volledige programma op 
oudemuziek.nl/fringe  ■●

contrapunt bieden voor het extreem 
intieme verhaal dat ze wilde uitbeelden. 
Het leverde de magische solovoorstelling 
AMOR op. Gedragen door muziek van 
Biber, Scarlatti en Purcells ‘When I am 
laid in earth’ zweeft de danseres tussen 
droom en dood. ■●

za 28 aug, 20.00 uur 
& zo 29 aug, 17.00 uur
Stadsschouwburg Utrecht  
Michèle Anne De Mey 
& Jaco Van Dormael 
Bachplus / Bart Naessens
AMOR

De hele ervaring duurde bij elkaar slechts 
tien minuten, maar voor De Mey creëerde 
dit korte vertoeven op de grens van leven 
en dood een keerpunt dat ze met haar pu-
bliek wilde delen in een nieuwe voorstel-
ling. ‘Het was zo’n kapitale gebeurtenis 
dat het zich simpelweg opdrong. In mijn 
leven is er echt sprake van een ‘voor’ en 
een ‘na’. Ik wilde dat artistiek markeren.’

De Mey vroeg haar partner en bekroond 
filmmaker Jaco Van Dormael, met wie 
ze eerder al twee succesvolle producties 
maakte, om de voorstelling te regisseren. 
Hij kon als buitenstaander het ideale 

‘Een fel wit licht, extreem helder en zacht tegelijk. De ruimte is groot, 
ongedefinieerd en aangenaam warm. Ik weet niet hoelang ik daar ben, 
maar langzaam beweeg of zweef ik.’ In februari 2016 zakt de danseres en 
choreografe Michèle Anne De Mey in elkaar op de luchthaven van Toronto: 
het gevolg van een thermoshock. 

VANDAAG ZA 28 AUG / 10.30-20.00
GRATIS TOEGANG

Bijna-doodervaring in beeld, klank en beweging

DAGKRANT ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2021

AMOR
EEN INDRINGENDE 
DANSVOORSTELLING
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De vijf taken 
van de redenaar
De ervaren advocaat en retorica- 
docent Quintilianus schreef in het 
jaar 92 n.Chr. zijn Institutio Oratoria 
(De opleiding tot redenaar), een 
handboek met honderden bladzijden 
vol adviezen. Een beknopt recept 
voor een overtuigende toespraak 
bestaat niet. Het dichtst in de 
buurt komen de onderstaande vijf 
taken die leerlingen sinds de oud-
heid op school gedoceerd kregen. 
Waar we ook spreken, het is de 
kunst om de toehoorders aan onze 
kant te krijgen. De inventio, dispo-
sitio, elocutio, memoria en actio/
pronuntiatio helpen daarbij. ■●

I. inventio (vinding) 
Eerst bedenken wat we 
willen zeggen.

II. dispositio (ordening) 
De spreekpunten in de juiste 
volgorde zetten. Open met een 
sterk argument, poneer dan 
de zwakkere, en zorg voor een 
sterk argument aan het slot.

III. elocutio (verwoording, stijl) 
Effectieve woorden kiezen. Dit 
is de moeilijkste maar ook de 
eervolste sprekerstaak: wie 
écht aantrekkelijk kan formule-
ren wordt zeer bewonderd.

IV. memoria (geheugentraining) 
Het verhaal eigen maken.

V. actio/pronuntiatio (presentatie) 
De toespraak presenteren 
met open blik, heldere stem 
en sprekende gebaren. 

In de dertiende en veertiende eeuw 
maakte de muziek een radicale evolutie 
door. De nieuwe muzieknotatie maakte 
het voor het eerst mogelijk om de duur 
van een toon nauwkeurig aan te geven. 
Een van de eerste voorbeelden hiervan 
is te vinden in de Messe de Nostre Dame. 
Machauts compositie wordt ook om een 
andere reden beschouwd als een mijlpaal 
in de middeleeuwse muziekgeschiede-
nis: het is de eerste volledige vierstem-
mige miscyclus waarvan de componist 
bekend is.

Machaut bouwde voort op een eeuwen-
oude traditie en kruidde die met de 
nieuwe ritmen en klankconcepten van 
halverwege de veertiende eeuw. Om deze 
kleurrijke polyfone muziek in haar ritu-

Revolutionaire polyfonie met feestelijke ornamentatie

Machauts 
Messe  
de Nostre Dame

ele context te plaatsen, wisselen Pérès 
en Ensemble Organum de misdelen af 
met gregoriaanse gezangen. De hymnen 
worden zongen op de Franse manier 
zoals Hiëronymus van Moravië die tegen 
het einde van de dertiende eeuw heeft 
beschreven. Hierbij is volop ruimte voor 
feestelijke ornamentatie. ■●

za 28 aug, 20.00 uur + NAGESPREK

Domkerk
Ensemble Organum / Marcel Pérès
Machauts Messe de Nostre Dame

Let’s talk: blijf na het concert zitten 
voor een nagesprek met Marcel Pérès 
en ervaar de mens achter de musicus.  
gespreksleider: dr. Stefan Grondelaers  
voertaal: Engels

De Franse organist en dirigent Marcel Pérès is al vier decennia berucht 
vanwege zijn make-overs van de heiligste huisjes uit de oude muziek. 
Vanavond evoceert hij met Ensemble Organum een eredienst waarin 
een centrale plek is ingeruimd voor de Messe de Nostre Dame van 
Guillaume de Machaut.

Ensemble Organum

BEGRIPPEN
UIT DE 
RETORICA
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Het Festival Oude Muziek Utrecht 2021 ging op vrijdag 27 augustus van start met het openingsconcert door artist in residence 
Ensemble Correspondances / Sébastien Daucé. Ook de tentoonstelling Let’s act in de Janskerk werd geopend. Foto’s: Marieke Wijntjes
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PROSERPINA
IN ACTIE

Historische acteertechnieken toegepast

Op 4 februari 1815 ging Proserpina in première in Weimar. 
De hoofdrol in dit melodrama met een tekst van Johann 
Wolfgang von Goethe en muziek van Carl Eberwein werd 
vertolkt door de actrice Amalie Wolff. Goethe was zo tevre-
den met deze uitvoering dat hij in een publicatie van het 
Morgenblatt beschreef wat er zo bijzonder aan was. 

Voor de tiende maal laat het Beiaard-
festival Oude Muziek de Utrechtse 
binnenstad zinderen en zingen. 
Elke festivaldag klinkt er vanaf de 
iconische Domtoren beiaardmuziek 
die past bij het festivalthema. 

Gevestigde namen en jonge talenten 
begeleiden u met hun klanken van de 
ene festivallocatie naar de volgende. 
Ceremoniemeester is stadsbeiaardier 
Malgosia Fiebig. Wilt u het liefst in alle 
rust van de beiaardmuziek genieten? 
Dan zijn Flora’s Hof (op de hoek van 
het Domplein en de Servetstraat) en de 
Pandhof van de Domkerk ideale luister-
plaatsen. ■●

za 28 aug, 11.00 uur
Malgosia Fiebig

za 28 aug, 12.00 uur
Utrechts Klokkenluiders Gilde
Feestelijk klokgelui in de binnenstad

zo 29 aug, 16.00 uur
Henk verhoef

ma 30 aug, 16.00 uur
Beiaardfringe: Deborah Hennig 
& Simone Browne

di 31 aug, 16.00 uur
Beiaardfringe: Maurits Bunt

wo 1 sep, 16.00 uur
Malgosia Fiebig

do 2 sep, 16.00 uur
Rien Donkersloott

vr 3 sep, 16.00 uur
Boudewijn Zwart

za 4 sep, 11.00 uur
Malgosia Fiebig

zo 5 sep, 16.00 uur
Bob van der Linde

BEIAARD-
FESTIVAL 
OUDE 
MUZIEK
DE DOMTOREN 
SPREEKT

Het waren niet alleen de decors en de 
compositie die Goethe waardeerde, 
maar ook Wolffs kostuum en de expres-
sieve lichaamshoudingen waarmee 
ze de tekst en de muziek tot uitdruk-
king bracht. Goethes beschrijvingen 
vormden een inspiratiebron voor de 
Proserpina-productie die vandaag en 
morgen op het Festival Oude Muziek 
Utrecht wordt opgevoerd. 

De Nederlandse sopraan Laila Cathleen 
Neuman kruipt in de huid van Proser-
pina. Als specialiste van historische 
acteertechnieken put ze voor haar 
interpretatie van deze Romeinse godin 
uit de theatrale principes van de  
Amsterdamse acteur en schilder 
Johannes Jelgerhuis (1770-1836). Ook 
haar kostuum is geïnspireerd op gravu-
res van Jelgerhuis waarin aanwijzingen 
over kostuums in de klassieke (Romein-
se en Griekse) stijl te vinden zijn.

Laila Cathleen Neuman: ‘In samen-
werking met ensemble Postscript 
zoek ik naar manieren om de tekst en 
bewegingen te laten versmelten met de 
muziek. Het doel is om stem, beweging 
en muziek overeen te laten komen met 
Proserpina’s contrasterende gemoeds-
toestanden.’ ■●

za 28 aug, 13.00 & 15.00 uur
zo 29 aug, 13.00 & 15.00 uur
Gasthuis Leeuwenbergh (ConcertLab)
Laila Cathleen Neuman & Postscript
met inleiding door dr. Jed Wentz
Proserpina
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Ontdekkingen, verrassingen,  
inzicht, nuance en perspectief. 
Bijna alle afleveringen van de 
Zomerschool, What’s new? en de 
Let’s talkshow! met co-curator 
Frits van Oostrom zijn ook online 
op eMTV te volgen. Zo wordt uw 
dorst naar kennis hoe dan ook 
gestild.

ZOMERSCHOOL (9.30)
Begin de dag met een portie verdie-
ping. In de ochtendlezingen van de 
Zomerschool krijgt u meer voeling met 
het festivalthema in brede zin. Zo spre-
ken Jordi Wiersma en prof. dr. Casper 
de Jonge over de retorica, introduceert 
Fred Jacobs een pronkmanuscript met  
luitmuziek en vertelt dr. Rebekah 
Ahrendt over een een bijzondere ver-
zameling ongeopende brieven uit  de 
zeventiende eeuw.

ZOMERSCHOOL 
za 28 aug, 9.30 uur Janskerk
Jordi Wiersma (I)
zo 29 aug, 9.30 uur Instituto 
Cervantes / Jordi Wiersma (II)
ma 30 aug, 9.30 uur Janskerk 
Prof. dr. Casper de Jonge
di 31 aug, 9.30 uur Janskerk  
Dr. Jed Wentz
wo 1 sep, 9.30 uur Janskerk 
Dr. Rebecca Schaefer 
do 2 sep, 9.30 uur Janskerk  
Dr. Leo Lousberg m.m.v. 
Gregoriaans Koor Utrecht 
& Oscar Verhaar 
Anthony Zielhorst 
vr 3 sep, 9.30 uur Janskerk 
Anne Smith
za 4 sep, 9.30 uur Janskerk 
Fred Jacobs
zo 5 sep, 9.30 uur Instituto 
Cervantes / Dr. Rebekah Ahrendt

WHAT’S NEW?  
za 28 aug, 18.30 uur Janskerk  
Dr. Mickaël Bouffard
zo 29 aug, 18.30 uur Janskerk  
Dr. Jed Wentz
ma 30 aug, 18.30 uur Janskerk  
Catherine Motuz
di 31 aug, 18.30 uur Janskerk 
Johannes Keller
wo 1 sep, 18.30 uur Gasthuis 
Leeuwenbergh (ConcertLab)
(Niet te volgen op eMTV)
Avery Gosfield
do 2 sep, 18.30 uur Janskerk  
Matthieu Franchin
vr 3 sep, 18.30 uur Janskerk  
Dr. Pieter Dirksen
za 4 sep, 18.30 uur TivoliVredenburg, 
Hertz / João Luís Paixão
zo 5 sep, 18.30 uur Instituto 
Cervantes / Dr. Bruno Forment

LET’S TALKSHOW! 
za 28 aug, 12.30 uur Jankskerk 
Een leven lang spreken over muziek
ma 30 aug, 12.30 uur Jankskerk 
De kraamkamer van de retoriek
di 31 aug, 12.30 uur Jankskerk 
Retorike ende musike
wo 1 sep, 12.30 uur Jankskerk 
Retoriek en muziek bij de Paus
do 2 sep, 12.30 uur Jankskerk 
De retoriek van de toneelschrijver
vr 3 sep, 12.30 uur Jankskerk 
Muziek in de politiek
za 4 sep, 12.30 uur Jankskerk 
De retoriek en het 
Festival Oude Muziek

Reserveer uw toegangskaarten 
via oudemuziek.nl

Research in de spotlight

ACHTERGROND 
& ONDERZOEK 
VOOR WIE 
ZOEKT NAAR 
VERDIEPING

Kerken van 
het festival
Janskerk

Met de tentoonstelling Let’s act, de 
Let’s talkshow! en een groot aantal 
lezingen is de Janskerk dit jaar een 
echte kennishub. Deze prominente 
kerk op het Janskerkhof werd rond 
1050 gesticht door bisschop Bernold. 
Tot 1580 deed het gebouw dienst 
als kapittelkerk van het kapittel van 
Sint-Jan, waaraan twintig kanunni-
ken verbonden waren.

De kerk werd oorspronkelijk in ro-
maanse stijl gebouwd, maar tijdens 
grondige renovatiewerkzaamheden in 
de zestiende eeuw werden gotische 
elementen toegevoegd. Let bij een 
bezoek aan de kerk eens op de ken-
merkend romaanse rondboogvensters 
of het gotische koor. 

Een verborgen parel van de Janskerk 
is de historische kapittelkamer, waarin 
het kapittel vergaderde. Bij een ver-
bouwing in 1755 werd deze ruimte 
bekleed met goudleerbehang en werd 
er stucwerk op het plafond aange-
bracht. Wie omhoog kijkt ziet het 
symbool van elke Janskerk: het lam 
met de kruisbanier. ■●

COLOFON
REDACTIE Laura van den Boogaard
VORMGEVING Esther de Bruijn
© Van der retorike ende musike is de dagkrant 
van het Festival Oude Muziek Utrecht 2021
Deze festivalkrant bestaat ook digitaal! 
Meld u aan via oudemuziek.nl/krant

 facebook.com/oudemuziek
 twitter.com/oudemuziek

 youtube.com/FestivalOudeMuziek
 instagram/oudemuziek
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LET’S TALKSHOW (12.30)
Holle woorden. Platte retoriek. 
Praatjesmakers. Wat betekenen die 
voor kunst en maatschappij? Experts 
van muziek, theater, taal, politiek en 
meer schuiven aan bij co-curator en 
literatuurwetenschapper prof. dr. Frits 
van Oostrom om de retoriek in al haar 
dimensies te bevragen. 

WHAT’S NEW? (18.30)
De serie What’s new? biedt korte, gratis 
toegankelijke presentaties met onder-
werpen variërend van de historische 
uitvoering van melodrama’s tot buiten-
gewone orgels met 36 toetsen per octaaf 
of de bilbliotheek van Ton Koopman. 
Na een inspirerend halfuurtje bent u 
weer helemaal op de hoogte. ■●

http://oudemuziek.nl
http://oudemuziek.nl/krant
http://facebook.com/oudemuziek
http://twitter.com/oudemuziek
http://youtube.com/FestivalOudeMuziek


CONCERTLADDER

Exclusief op eMTV

9.30 Zomerschool:   
 Jordi Wiersma (I) 
  Wat is retorica? / voertaal: Nederlands
 Janskerk  
 € 5 | eMTV € 2,50

 10.00  Festivalcentrum TivoliVredenburg
  Festivalkassa, informatiebalie 
 en cd-verkoop (tot 20.00)  
  en Het Gegeven Paard

10.30 Tentoonstelling
tot Let’s act 
20.00  Janskerk gratis

11.00  Fred Jacobs
  La rhétorique des dieux I: 
 paroles et pensées 
  TivoliVredenburg, Hertz  
 € 19 / € 17 / € 10

11.00  Malgosia Fiebig
  Kuhnau op beiaard 
  Domtoren   
 (luisterplaats: Flora’s Hof) gratis

12.00  Utrechts Klokkenluiders Gilde
  Feestelijk klokgelui 
  Domtoren / binnenstad gratis

12.30  Let’s talkshow! /  

co- 
curator

 Prof. dr. Frits van Oostrom  
 Een leven lang spreken over muziek.
 Met Maartje van Weegen en 

artist in 
residence

 Eva Saladin (viool) /
 voertaal: Nederlands 
 Janskerk *gratis

12.30  Ter Schegget  FABULOUS FRINGE
  & Veldman  
 Van Eyck, Sweelinck, De Fesch e.a.: 
 Hollandse meesters voor blokfluit 
 en klavecimbel 
 TivoliVredenburg, Grote Zaal *gratis

13.00  Michael Hell & Thomas Höft
  Kuhnaus Biblische Historien 1, 2 & 3
  Lutherse Kerk  
 € 19 / € 17 / € 10

13.00  Laila Cathleen Neuman & Postscript
  Proserpina 
  Gasthuis Leeuwenbergh (ConcertLab)
 € 23 / € 20 / € 10

15.00  Ensemble Leones / Marc Lewon
  Oswald von Wolkenstein: 
 ridder, zanger, legende  
 TivoliVredenburg, Hertz  
 € 23 / € 20 / € 10
 

15.00  Tasto Solo / Guillermo Pérez
  Vincenzo Ruffo: eros & subtilitas
 Geertekerk  
 € 23 / € 20 / € 10

15.00  Laila Cathleen Neuman & Postscript
 Proserpina 
  Gasthuis Leeuwenbergh 
 (ConcertLab)  
 € 23 / € 20 /€ 10

17.00  Ensemble Correspondances /   

artist in 
residence

 Sébastien Daucé
 Giacomo Carissimi: Jephte
 Jacobikerk  
  € 23 / € 20 / € 10

ZATERDAG 28 AUGUSTUS

17.00  Dialogos / Katarina Livljanić 
 & Kantaduri / Joško Ćaleta
  Dalmatica
  Pieterskerk  
 € 23 / € 20 / € 10

18.30  What’s new?   
 Dr. Mickaël Bouffard  
  The Malade imaginaire project   
 voertaal: Engels
  Janskerk *gratis

20.00 Michèle Anne De Mey,  + NAGESPREK
 Jaco Van Dormael 
 & BachPlus / Bart Naessens 
  AMOR   
  Stadsschouwburg Utrecht  
 € 39 / € 35 / € 10

20.00 Ensemble Organum /   + NAGESPREK
 Marcel Pérès
  Machauts Messe de Nostre Dame  
  Domkerk  
 € 39 / € 35 / € 10

22.30 Vox Luminis / Lionel Meunier
  Schütz: Musikalische Exequien
  TivoliVredenburg, Hertz 
 

* gratis kaarten reserveren noodzakelijk.
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11.00  Enrico Baiano

  Napels klavierstad: 

  Pier Domenico Paradisi gratis

15.00  Postscript

  De vier temperamenten € 7,50

20.00  Castello Consort

  Stylus Phantasticus: Buxtehude,   

  Frescobaldi, Rosenmüller € 7,50

22.00  Marie Lys & Abchordis Ensemble /  

  Andrea Buccarella

  Gennaro Manna – aria’s in   

  wereldpremière gratis

Meer informatie: oudemuziek.nl/emtv

http://oudemuziek.nl/emtv

