DAGKRANT WOENS DAG 1 SEPTEMBER 2021

La Tempête verwelkomt solist uit Byzantijnse traditie

© HUBERT CALDAGUES

INTERNATIONAAL
VAN WASSENAER
CONCOURS –
BAROQUE EDITION
HALVE FINALE

Schütz en Schein
Tranen van de
wederopstanding
1623. Muziekvrienden Heinrich Schütz
en Johann Hermann Schein componeren allebei een bundel geestelijke
muziek op teksten uit de Lutherbijbel.
La Tempête brengt hun werk samen in
een passie die Schütz’ quasi-operateske
Historia der Auferstehung Jesu Christi
verenigt met expressieve liederen uit
Scheins Israelis Brünnlein. Solist in
dit bijzondere muziekverhaal is de
Byzantijnse zanger George Abdallah.
Muzikaal leider Simon-Pierre Bestion
nam uitgebreid de tijd om dit project te
ontwikkelen. ‘Het is zoals wijn, die moet
rijpen voordat hij gedronken wordt. Ik
laat ideeën evolueren. Het begint meestal
met de liefde voor een partituur, die ik
vervolgens langzaam naar mijn eigen

hand zet. Ik houd erg van de Historia,
maar Schütz’ componeerwijze is erg
streng. Om die strengheid te doorbreken,
wilde ik er geestelijke madrigalen van
Schein aan toevoegen.’
Bestion wil in de eerste plaats een verhaal
vertellen. ‘Ik vroeg me af hoe ik de essentie van de evangelistenpartij kon overbrengen op een niet-Duitstalig publiek.’
Hij ging op zoek naar een solist die de
kunst van het reciteren verstaat en tegelijkertijd gelooft wat hij zingt. Georges
Abdallah, een Libanese zanger die Bestion
op YouTube ontdekte, bleek de perfecte
kandidaat voor deze vacature. Vanavond
zal hij de verhalende musiceertrant waar
de muziek van Schütz en Schein om
vraagt in ere herstellen. ■●

De zaallichten doven, geroezemoes
wordt gefluister, zweetdruppels
kriebelen in handpalmen: de
spannende wedstrijdronden van
het Internationaal Van Wassenaar
Concours (IVWC) zijn steeds
weer een hoogtepunt in het
festivalprogramma.
De competitie daagt jonge ensembles
uit om met technische uitmuntendheid, karaktervolle vertolkingen en
een vleugje je ne sais quoi zowel jury
als publiek op hun hand te krijgen. De
winnaars mogen zich verheugen op
diverse geldprijzen en er is zelfs een
tournee in het Seizoen Oude Muziek
te vergeven.
Lees verder op pagina 2.

Internationaal van Wasssenaer
Concours – Baroque edition
Halve finale
wo 1 sep, 10.00-16.00 uur
TivoliVredenburg, Hertz
Finale
vr 3 sep, 10.00-15.00 uur
TivoliVredenburg, Hertz
Gratis toegang, reserveren noodzakelijk

wo 1 sep, 20.00 uur
+ NAGESPREK
Jacobikerk
La Tempête / Simon-Pierre Bestion
Schütz en Schein:
tranen van de wederopstanding
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BEGRIPPEN
UIT DE
RETORICA

© MARIEKE WIJNTJES

Vervolg: Internationaal Van Wassenaer Concours – Baroque edition

Internationaal Van Wassenaer Concours 2019

Het Internationaal Van Wassenaer
Concours vindt jaarlijks plaats met een
afwisselende focus op vroeg, barok en
laat repertoire, uitgevoerd op historische instrumenten. Ditmaal is het de
beurt aan ensembles gespecialiseerd in
muziek uit de barok (1600-1750).
Zeven jonge ensembles strijden vandaag
om een felbegeerde finaleplek. Hun uitvoeringen worden beoordeeld door een
jury van internationaal gerenommeerde
musici. De juryvoorzitter is dirigent en
klavecinist Krijn Koetsveld, artistiek
leider van het Nieuw Bach Ensemble
en Le Nuove Musiche. Hij wordt bijgestaan door de sopraan Stefanie True,
luitist en theorbist Fred Jacobs, blokfluitiste Inês d’Avena, en onze artist
in residence: violiste Eva Saldin.Ieder
ensemble krijgt twintig minuten de

tijd om de jury te overtuigen van hun
spel. Na drie ensembles is er steeds een
moment voor het commentaar van de
juryleden. Dit gebeurt op het podium.
Alle musici en het voltallige publiek
kunnen zo horen wat de juryleden van
de uitvoeringen vonden. Soms zullen ze
het helemaal eens zijn met elkaar, maar
het komt ook voor dat er verschillende
inzichten en beoordelingen zijn. Dit
voegt een nieuwe dimensie toe: je weet
nooit wat je kunt verwachten.
Deelnemers
Amaconsort (CH)
Ensemble Cohaere (PL)
DELTA Trio (BE)
Ensemble ConCordia (AT)
Ensemble Hesperi (UK)
Teun&Teun (NL)
The BaRock M Ensemble (RU) ■●

Vier stijldeugden
I. perspicuitas
Hoe overtuigen we elkaar? In zijn handboek Institutio Oratoria onderstreept
Quintilianus het belang van een juiste woordkeus. Redenaars maken gebruik van vier stijldeugden: perspicuitas
(duidelijk taal), ornatus (aantrekkelijke
taal), latinitas (correcte en zuivere taal)
en decorum (passende taal).
Duidelijke taal (perspicuitas) zorgt
ervoor dat het publiek het verhaal
goed kan volgen. De klassieke auteurs
vinden dat sprekers duisterheid op het
gebied van woordkeus en zinsbouw
moeten vermijden. Ze raden aan om
spaarzaam te zijn met moeilijke, ouderwetse en overdrachtelijke woorden.
Voor te lange zinnen wordt gewaarschuwd. Hoewel een retorisch talent als
Obama moeiteloos meanderende zinnen tot een goed einde brengt, valt het
op dat de gemiddelde zinslengte van
Nederlandse troonredes steeds verder
daalt. Nederlandse speechschrijvers
houden zinnen graag kort. ■●

PROGRAMMA HALVE FINALE
Welkom
10.00 uur / Presentator
Ab Nieuwdorp

Sessie 3
14.00 uur / The BaRock M Ensemble
14.25 uur / Amaconsort
14.45 uur / Feedback van de juryleden

Sessie 1
10.10 uur / Cohaere Ensemble
10.35 uur / DELTA Trio
11.00 uur / Ensemble Hesperi
11.20 uur / Feedback van de juryleden

Juryberaad en bekendmaking
finalisten
15.00 uur / Juryberaad (niet openbaar)
15.25 uur / Bekendmaking finalisten

Sessie 2
12.10 uur / Ensemble ConCordia
12.35 uur / Teun&Teun
12.55 uur / Feedback van de juryleden

Tussen de verschillende sessies kunt
u de zaal in- en uitlopen. Reserveer uw
gratis toegangskaarten via
oudemuziek.nl/ivwc.

OPENINGSTIJDEN
VANDAAG WO 1 SEP / 10.30-20.00
do 2 sep / 10.30-20.00
vr 3 sep / 10.30-20.00
za 4 sep / 10.30-17.00
GRATIS TOEGANG
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Co-curator Frits van Oostrom maakt de tongen los in zijn Let’s talkshow!, ditmaal met de classici Ineke Sluiter en Adriaan Rademaker.
Artist in residence Eva Saladin speelt viool en Concerto Media zorgt ervoor dat het gesprek live te volgen is op eMTV.
Meer informatie: oudemuziek.nl/talkshow

Foto’s: Marieke Wijntjes
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VANDAAG OP
eMTV
NEW
COLLEGIUM

Jong in de
oude muziek
Duo Serenissima
& Marie van Rhijn

Duo Serenissima bestaat uit de Canadese sopraan Elisabeth Hetherington
en de Nederlandse luitist David Mackor.
Het duo is gespecialiseerd in muziek
uit de zestiende en zeventiende eeuw
en brengt programma’s die uiteenlopen
van Engelse luitliederen tot Venetiaanse opera. Het duo startte in 2016 in
de Fabulous Fringe van het festival en
stroomde al gauw door naar het hoofdprogramma. Vandaag brengen de musici
sensuele verzen en versleutelde metaforen tot leven via luitliederen van
onder anderen Nicholas Lanier en
William Lawes.

© LINA KHEZZAR

Verfrissende stemmen in de oude
muziek laten we maar wat graag aan
het woord: in de Fabulous Fringe en
het Internationaal Van Wassenaer
Concours, maar ook op het hoofdpodium. Vandaag betreden Duo
Serenissima en Marie van Rhijn
de bühne.

De dertigjarige Franse klaveciniste
Marie van Rhijn stort zich in de
Lutherse Kerk op een transcriptie van
Alcide. Marin Marais’ opera werd in de
achttiende eeuw meermaals opgevoerd
en bewerkt voor klavecimbel. Voor
klavecinisten vormt de transcriptie
zowel een uitdaging als een uitgelezen
kans om de keuken van de componist te
betreden en aan een grondige inspectie
te onderwerpen. Marie van Rhijn
bewijst dat deze rijke transcripties
nog steeds niets aan kracht hebben
ingeboet. ■●
wo 1 sep, 11.00 uur
Gasthuis Leeuwenbergh (ConcertLab)
Duo Serenissima
If musique and sweet poetrie agree
wo 1 sep, 13.00 uur
Lutherse Kerk
Marie van Rhijn
Marais’ Alcide aan het klavecimbel

FABULOUS FRINGE

Thomas Höft

© MARIEKE WIJNTJES

De Fabulous Fringe is de perfecte
manier om kennis te maken met
het Festival Oude Muziek. Neem uw
familie, vrienden of collega’s gezellig
mee naar een gratis concert tijdens
de lunchpauze. Vooraf kaarten
reserveren noodzakelijk.

wo 1 sep, 12.30 uur
TivoliVredenburg, Grote Zaal
Liane Sadler renaissancefluit
Elias Conrad luit, vihuela
Certon, Sermisy, Casulana, e.a.:
Franse en Spaanse liederen op fluit,
luit en vihuela

Het Festival Oude Muziek bezoeken
kan ook virtueel. Met eMTV geniet
u thuis van livestreams van concerten en lezingen, hoogtepunten uit
eerdere festivaledities en speciale
concerten die alleen online te beleven zijn. Tien ensembles en solisten
namen exclusief voor eMTV een
concert op in de Kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist.
Zo ook het Haagse ensemble
New Collegium.

© FOPPE SCHUT

Vol ambitie op het podium

Het collectief omarmt de oorspronkelijke betekenis van het woord
‘collegium’: de gebundelde kracht
van individuen die elkaar vinden in
gelijkwaardigheid en gemeenschappelijke interesses. Gefascineerd door
het barokrepertoire, maar ook door
hedendaagse luister-attitudes en
interpretaties, laten de musici oude
muziek opnieuw spreken.
Op eMTV presenteert New Collegium
een suite-van-suites die beweegt
tussen de verrassende vroegbarok
van Dietrich Becker, de volmaakte beheersing van Georg Philipp Telemann
en de internationale stijlenmix van
vioolvirtuoos Rupert Ignaz Mayr. Met
aanstekelijk spel en een frisse blik laat
het Haagse ensemble dit dansrepertoire weer swingen. ■●

wo 1 sep, 20.00 uur
New Collegium / Claudio Ribeiro
Becker, Mayr, Telemann: suites
Bekijk de volledige uitzendgids op
oudemuziek.nl/emtv
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Kerken van
het festival
Domkerk

Madrigalen van Philippe de Monte

GRAINDELAVOIX
VERKENT DE RETORIEK
VAN DE MISLUKKING

De Domkerk en haar toren zijn een
ijkpunt in Utrecht. In 1254 ving de
bouw van de gotische kathedraal
aan en rond 1295 was de omgang
met vijf straalkapellen voltooid. In
de avond van 1 augustus 1674 deed
een tornado het schip van de kerk
instortten: kerk en toren werden van
elkaar gescheiden. Wie goed kijkt,
ontdekt in de bestrating van het
Domplein markeringen op de plekken waar de muren destijds hebben
gestaan.
Ook het interieur van de Domkerk
heeft de tand des tijds niet zonder
kleerscheuren doorstaan. Tijdens
de Beeldenstorm werd er flink huisgehouden. Zo werden in de grafkapel van bisschop Jan van Arkel alle
gezichten van het altaarretabel
weggehakt. Later werd dit voorbeeld van laatmiddeleeuwse beeldhouwkunst weggestopt achter een
muur, om pas in 1919 te worden
teruggevonden. ■●

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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Björn Schmelzer

‘De Don Quichot van het Italiaanse madrigaal’,
zo noemde de legendarische musicoloog Alfred
Einstein de Vlaamse madrigalist Philippe de Monte.
Met een reeks composities waarin obstakels, miserie
en mislukkingen centraal staan, laat graindelavoix
horen hoe hij de retoriek van de mislukking omarmde.
Philippe de Monte, geboren in Mechelen
en overleden in Praag, is zo ongeveer de
allerlaatste Franco-Vlaamse polyfonist.
Einstein zag De Monte als een tragikomische mislukkeling die altijd te
vroeg of te laat kwam en er niet in slaagde zich aan te passen aan de stilistische
vernieuwingen van zijn tijd. Het tegendeel is eerder waar: bij De Monte speelde
de retoriek van de mislukking een
belangrijke rol. We moeten de moderniteit van de componist niet zoeken in zijn
pogingen om aan te haken bij de muzikale modetrends van zijn tijd, maar
juist daar waar hij antimodern is. Ook
graindelavoix, in 1999 opgericht door

Björn Schmelzer, is enigszins een
buitenbeentje in het muzieklandschap.
De Vlaamse groep houdt zich niet aan
de ongeschreven esthetische ‘etiquette’
van de oudemuziekwereld, maar gaat
op zoek naar alternatieve mogelijkheden waarbij expressie en intensiteit
voorrang krijgen. Met deze insteek zijn
Schmelzer en zijn ensemble de gedroomde ambassadeurs van De Montes
madrigalen. ■●
wo 1 sep, 17.00 uur
Domkerk
graindelavoix / Björn Schmelzer
De Monte: retoriek van de mislukking

CONCERTLADDER

WOENSDAG 1 SEPTEMBER
9.30 		Zomerschool:
Dr. Rebecca Schaefer
		Music moves: musical emotions
and the brain / voertaal: Engels
		Janskerk
		€ 5 | eMTV € 2,50

12.30 		Let’s talkshow! /
Prof. dr. Frits van Oostrom
coRetoriek en muziek bij de Paus
curator
Met prof. dr. Paul van Geest en 		
Johannes Keller (klavecimbel)
voertaal: Nederlands
Janskerk
*gratis

18.30 What’s new? Avery Gosfield
		
Confronting racist rhetoric in
early music / voertaal: Engels
Gasthuis Leeuwenbergh
(ConcertLab)

*gratis

Ensemble
+ NAGESPREK
Correspondances /
artist in
residence Sébastien Daucé
Charpentier: drie vrouwen, 		
drie verhalen
		Stadsschouwburg Utrecht
€ 39 / € 35 / € 10
20.00

12.30

10.00		
Internationaal
tot
Van Wassenaer Concours –
16.00 Baroque Edition
Halve finale
		TivoliVredenburg, Hertz
10.30 Tentoonstelling
tot
Let’s act
20.00		Janskerk

13.00 		Marie van Rhijn
		
Marais’ Alcide aan het klavecimbel
		Lutherse Kerk		
€ 19 / € 17 / € 10

© JULIETTE LE MAOULT

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

Sadler & Conrad
FABULOUS FRINGE
Certon, Sermisy, Casulana, e.a.:
Franse en Spaanse liederen
op fluit, luit en vihuela
TivoliVredenburg, Grote Zaal
*gratis

*gratis

gratis

11.00 ĀRT HOUSE 17 / Michael Hell
		Kaffeekantate!
		Paardenkathedraal
11.00 		Duo Serenissima
		
If musique and sweet poetrie agree
		Gasthuis Leeuwenbergh (ConcertLab)
€ 23 / € 20 / € 10

14.00 ĀRT HOUSE 17 / Michael Hell
		Kaffeekantate!
		Paardenkathedraal
€ 23 / € 20 / € 10
15.00		
Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor
		Als snaren konden spreken
		Geertekerk

20.00 		La Tempête /
+ NAGESPREK
Simon-Pierre Bestion
		
Schütz en Schein: tranen van
de wederopstanding
		Jacobikerk		
€ 39 / € 35 / € 10
22.30 		Dulces Exuviae
		
Josquins chansons
		Pieterskerk		
€ 23 / € 20 / € 10

* gratis kaarten reserveren noodzakelijk

Exclusief op eMTV
11.00		

Artem Belogurov

		 & Octavie Dostaler-Lalonde
Ludwig van Beethoven

16.00 		Malgosia Fiebig
		
Bach lacht
		Domtoren
(luisterplaats: Flora’s Hof)

15.00
gratis

17.00 		Graindelavoix
		
De Monte: retoriek van de mislukking
		Domkerk		
€ 23 / € 20 € 10

Eva Saladin, Daniel Rosin

		 & Johannes Keller
		 De viool in Napels: 		
		 Cailò en zijn discipelen
20.00

gratis

New Collegium		

		 Becker, Mayr, Telemann:
		suites

17.00 		Ensemble Lucidarium /
Avery Gosfield
		
Op weg naar Jeruzalem: 		
kruistochtliederen
		Gasthuis Leeuwenbergh (ConcertLab)
€ 23 / € 20 / € 10

gratis

22.00

€ 7,50

Sollazzo Ensemble /

		 Anna Danilevskaia
		 Het Leuvens Liedboek

gratis

Meer informatie: oudemuziek.nl/emtv

