DAGKRANT DONDER DAG 2 SEPTEMBER 2021

Vox Luminis presenteert Cavalieri’s proto-opera

RAPPRESENTATIONE
DI ANIMA E DI CORPO
Het jaar 1600 markeert een kantelpunt in de muziekgeschiedenis:
Emilio de’ Cavalieri verlegde de grenzen van het muziekdrama
tot vlak bij de opera. In Rappresentatione di Anima e di Corpo
bekvechten Lichaam en Ziel om het mooist, met een plekje in
de hemel als inzet.

Cavalieri’s Rappresentatione is nog geen
volbloed barokopera. Toch dicht het werk
de laatste centimeters van de kloof met
het compleet geïntegreerde, scenische
muziekdrama: dit is het vroegste nog
bewaarde theaterstuk volledig voorzien
van muziek. In drie akten en een kleine
honderd korte nummers wordt de strijd
beslecht tussen Anima (Ziel, sopraan)
en Corpo (Lichaam, tenor). Ter discussie staan de verlokkingen van het aardse
leven tegenover de hemelse genoegens
die enkel zijn weggelegd voor wie de
verleidingen kan weerstaan. Zij worden
bijgestaan door twaalf andere allegorische
personages en diverse koorgroepen.

Ook het uitvoerderscollectief is weelderig: sommige zangpartijen zijn dubbel
bezet en het voorwoord tot de eerste
uitgave verzoekt om ‘een groot aantal instrumenten’. Met echo-effecten, virtuoze
uithalen en duizelingwekkende vocale
pingpongspelletjes trekt Cavalieri de
dramaturgie door tot diep in de notenbalken. Het resultaat is een heel nieuw soort
muziekervaring die onbeschaamd op de
emoties van de toehoorder mikt. ■●
do 2 sep, 20.00 uur
TivoliVredenburg
+ NAGESPREK
Vox Luminis / Lionel Meunier
Rappresentatione di Anima e di Corpo

Genieten van het Festival Oude
Muziek kan met Early Music
Television ook vanuit uw luie
stoel. Speciaal voor eMTV dook
La Sfera Armoniosa in het vroege
repertoire van Händel.
Rome, 1707. Georg Friedrich Händel
trekt er als ambitieuze twintiger
op uit om het kunstenmekka, zijn
muziektrends en zijn supersterren te
leren kennen. De Canadese sopraan
Stefanie True diept de mooiste
melodieën op uit twee van Händels
Romeinse cantates. Met een triosonate die vermoedelijk tot Händels
vroegste Italiaanse werken behoort,
laat La Sfera Armoniosa horen wat
de jongeman ook op instrumentaal
gebied al in zijn mars had.

© ALEKSANDRA RENSKA
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Exclusief
op eMTV
Händel in
Rome

do 2 sep, 15.00 uur
La Sfera Armoniosa & Stefanie True /
Mike Fentross
Händel in Rome

Bekijk de volledige uitzendgids op
oudemuziek.nl/emtv. ■●
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BEGRIPPEN
UIT DE
RETORICA

Retoriek op snaren

La rhétorique
des dieux
Het summum van
zeventiende-eeuwse
Franse luitkunst
Het pronkmanuscript La rhétorique des dieux is wellicht de meest
in het oog springende bron op het gebied van zeventiende-eeuwse
Franse luitmuziek. De stukken stellen hoge eisen aan de luitist en
drijven het instrument tot het uiterste. Michal Gondko, Anthony Bailes
en Fred Jacobs nemen dit kroonjuweel van de Parijse luitliteratuur
onder de loep.

La rhétorique des dieux bevat ‘de mooiste
stukken van l’Illustre Denis Gaultier’,
op allegorische wijze ingedeeld volgens
de twaalf Griekse modi en voorzien van
gravures en begeleidende teksten waarin
de welsprekendheid van Gaultier als
spreekbuis van de klassieke goden wordt
benadrukt. De titels van de stukken verwijzen naar de Griekse mythologie en de
geschiedenis van het oude Rome.
Denis Gaultier stamde uit een roemrucht
geslacht van luitisten dat in het Parijs
van de zeventiende eeuw zelfs de koning
onder zijn bewonderaars mocht rekenen. Michal Gondko selecteert voor zijn

recital vier suites uit Gaultiers roemrijke
oeuvre. De Britse luitist Anthony Bailes
kiest ervoor om de verfijnde stukken van
Denis Gaultier af te wisselen met composities van diens neef Ennemond en een
muzikaal eerbetoon van Jacques Gallot.
Aankomende zaterdag vertelt Fred
Jacobs in de Zomerschool over de
culturele en historische context waarin
La rhétorique des dieux tot stand kwam.
Van veranderingen in de luitbouw tot
nieuwe manieren van componeren en de
opkomst van Parijse salons: een aanrader
voor wie meer wil weten over deze legendarische bundel. ■●
do 2 sep, 11.00 uur
TivoliVredenburg, Hertz
Michal Gondko
La rhétorique des dieux II:
tombeau et consolation
vr 3 sep, 11.00 uur
Gasthuis Leeuwenbergh (ConcertLab)
Anthony Bailes
La rhétorique des dieux III:
Apollon orateur

Opdrachtgever Anne-Achille de Chambré
en Denis Gaultier,
gravure van Robert Nanteuil
© BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

za 4 sep, 9.30 uur
Janskerk
Zomerschool: Fred Jacobs
Het tijdperk van La rhétorique
des dieux

Vier stijldeugden
II. ornatus
Hoe overtuigen we elkaar? De
Romeinse retoricus Quintilianus
onderstreept 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).
Het loont volgens Cicero om
aantrekkelijke taal (ornatus) te
gebruiken, want ‘wie met genoegen
luistert let beter op, is bereid
eerder iets aan te nemen en wordt
meestal ingepakt doordat hij zich
amuseert en niet zelden door zijn
bewondering wordt meegesleept.’
De retorische traditie is ijzersterk in
het beschrijven van de vele stijlfiguren waarmee sprekers hun publiek
vermaken en impact geven aan hun
woorden. Bekende hulpmiddelen
zijn alliteraties, retorische vragen,
hyperbolen, kleurende bijvoeglijke
naamwoorden en metaforen. Het
gaat bij de keuze van stijlfiguren
vaak over balans in muzikaliteit
en impact. Of, zoals Quintilianus
aangeeft: ‘Ware schoonheid
staat nooit los van nut.’ ■●

3

Doulce Mémoire en Denis Raisin Dadre evoceren de uitvaart van de Franse koning Hendrik IV in de Domkerk
met Du Caurroys Missa pro defunctis en een heuse grafrede.

Foto: Marieke Wijntjes
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Revolutionaire muziek door Doulce Mémoire

LEJEUNES PRINTEMPS
RITMISCHE REVOLTE

FABULOUS
FRINGE
GRATIS
CONCERTEN

© RODOLPHE MARICS

De Fabulous Fringe is een springplank voor jong talent. Het geeft
bijna afgestudeerde en beginnend
professionele musici de kans zich te
presenteren aan het festivalpubliek.
Alle deelnemers krijgen bovendien
begeleiding en feedback van
professionals aangeboden.

Brutaal, verontrustend, compromisloos: met Le printemps schreef
Claude Lejeune een experimentele
liedbundel waarin het ritme alle
parameters bepaalt. Doulce Mémoire
breekt een lans voor de geniale
muiter en herstelt diens krachtige
musique mesurée à l’antique in ere.
Claude Lejeune moet de gezagdragers
flink de stuipen op het lijf hebben
gejaagd met zijn naar antieke verzen
gemodelleerde muziek. Drie gevestigde
instituten – parlement, universiteit en
kerk – verenigden zich in december 1570
om de oprichting van de Académie de
Poésie et de Musique tegen te houden.
Het parlement vreesde dat de nieuwe organisatie een slechte invloed zou hebben
op de jeugd. Het project was, zo blijkt
uit het voorwoord van Lejeunes Le
printemps (1603), mede ingegeven door

de wens om het enigszins verwaarloosd
geraakte element ritme nieuw leven in
te blazen.
Om het oorspronkelijke ritme van
Lejeunes metrische muziek te achterhalen, riepen Doulce Mémoire en muzikaal
leider Denis Raisin Dadre de hulp in van
declamatiehistoricus Olivier Bettens,
die alle lettergreeplengtes van de poëzie
optekende en onder de teksten plaatste.
De musici trekken alles uit de kast om de
directheid en ritmische kracht van
Lejeunes revolutionaire muziek naar
boven te halen. ■●
do 2 sep, 17.00 uur
TivoliVredenburg, Hertz
Doulce Mémoire /
Denis Raisin Dadre
Lejeunes Printemps:
ritmische revolutie

Op zoek naar een origineel cadeau?
Maak uw partner, collega of familielid blij met
een lidmaatschap van de Vrienden Oude Muziek.
De ontvanger geniet van alle voordelen van de
Vriendenpas, waaronder korting op onze concerten en
cd’s. Ook valt het Tijdschrift Oude Muziek vier keer per
jaar op de mat en krijgt de gelukkige een welkomst-cd
thuisgestuurd. Ga naar oudemuziek.nl/cadeau om
een vriendschap te bestellen.

Deze gratis concerten duren circa
45 minuten en vinden plaats in de
Grote Zaal van TivoliVredenburg en
op andere locaties in de historische
binnenstad van Utrecht. Na afloop
is het mogelijk om met contant geld
een gift te doen aan de musici.
do 2 sep, 12.30 uur
TivoliVredenburg, Grote Zaal
Consort Laurentien
Julie Rivest viool
Étienne Asselin zink
Maximilien Brisson trombone
Christophe Gauthier orgel
Castello, Marini, Picchi, e.a.:
virtuozen van de San Marco
Reserveer uw gratis kaarten
via oudemuziek.nl/fringe.

@OUDEMUZIEK
Praat mee over het Festival Oude Muziek
met de hashtag #FOMU21

@dennzz:
Second @Correspondances concert at
@oudemuziek Utrecht Early Music
Festival. Bring it on, Frenchies. I can’t
wait! #Charpentier #livemusic
@Lalage_:
het lijkt wel of dit jaar het applaus
extra hard is en de musici extra stralen
bij het festival @oudemuziek
@TenebraeChoir:
This was our first opportunity to
perform our Medieval Chant & Polyphony
programme since 2019, and what a joy
to sing it in the Domkerk! Huge thanks
to @oudemuziek for the invitation. We
hope to see you again soon!

Kerken van
het festival
Nicolaïkerk
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Discours

VANDAAG
IN DE JANSKERK
Op zoek naar verdieping of juist naar verbreding? In de Utrechtse
Janskerk wordt elke honger naar kennis gestild. Een tentoonstelling,
twee lezingen en de Let’s talkshow! met co-curator Frits van Oostrom
en de Belgische taalkunstenaar Tom Lanoye: ook vandaag biedt de
kennishub van het Festival Oude Muziek voor elk wat wils.

Het grote Marcussen-orgel in ‘de Klaas’,
zoals de Nicolaïkerk in de volksmond
heet, werd in januari 1957 in gebruik
genomen. Jan Hage en Dorien Schouten testen de retorische kracht van
dit paradepaardje van de Nederlandse
neobarokke orgelbouw. ■●
do 2 sep, 20.00 uur
Jan Hage
Sweelinck tot Bach III:
fantasia / inventio

+ NAGESPREK

vr 3 sep, 20.00 uur
Dorien Schouten
Sweelinck tot Bach IV:
praeludium / fuga

+ NAGESPREK

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

De zogeheten musemen zijn een uniek
middeleeuws verschijnsel. Het zijn
signaaltonen waarmee voorzangers
bepaalde woorden in de gezongen
tekst onderstreepten – een retorische
uitvoeringstechniek die werd
gebruikt in gregoriaanse gezangen.
Leo Lousberg vertelt over dit fenomeen terwijl het Gregoriaans Koor
Utrecht en countertenor Oscar Verhaar
het onder leiding van Anthony Zielhorst
demonstreren. Voertaal: Nederlands.

© BRITISH LIBRARY

De Nicolaïkerk is in het begin van de
twaalfde eeuw gebouwd op een knooppunt van de Kromme Rijn, de Vaartse
Rijn en de Oudegracht. Met deze
centrale ligging is het niet verwonderlijk dat de kerk vernoemd werd naar
Sint-Nicolaas, de beschermheilige van
schippers, vissers en scheepsbouwers.
De zuidertoren functioneerde daadwerkelijk als een baken voor schippers.
Ook vandaag heeft de toren qua uiterlijk nog iets weg van een vuurtoren.

do 2 sep, 9.30 uur
Zomerschool:
Dr. Leo Lousberg m.m.v. Gregoriaans
Koor Utrecht & Oscar Verhaar /
Anthony Zielhorst
Retorische signaaltonen in
het gregoriaans

do 2 sep, 10.30-20.00 uur
Tentoonstelling: Let’s act
Actio in theater, beeldende kunst
en Muziek
Hoe zou u jaloezie uitbeelden? Of
angst? Woede? Van opgetrokken
wenkbrauwen tot uitgestrekte vingertoppen: in de tentoonstelling Let’s act
waant u zich voor even een acteur. Ervaar de werking van historische acteertechnieken, lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen, en ontcijfer de beeldtaal
van acteurs en schilders uit de barok.
Gratis toegang. Reserveren niet nodig,
een coronatoegangsbewijs wel.

do 2 sep, 12.30 uur
Let’s talkshow! /
Prof. dr. Frits van Oostrom
De retoriek van de toneelschrijver
Muziek en theater gaan sinds de
Oudheid hand in hand: van historie en
pastorale tot opera en musical. Maar
wat doet muziek precies met een
toneelschrijver, op en naast de bühne?
Bekroond Belgisch auteur en weergaloos performer Tom Lanoye vertelt
over zijn schrijfwerk en klankenwereld,
jazz inbegrepen! Voertaal: Nederlands.
Reserveer uw gratis kaarten via
oudemuziek.nl
do 2 sep, 18.30 uur
What’s new? Matthieu Franchin
Music and spoken theatre in 18thcentury France
In de achttiende eeuw klonk in de
Parijse theaters volop muziek. Zelfs
toneelstukken werden voorzien van
liederen en muzikale tussenspelen.
Matthieu Franchin belicht de nauwe
relatie tussen woorden en muziek
in het theater aan de hand van een
recent ontdekte partituur van Le
mariage de Figaro, het beroemde
toneelstuk van Beaumarchais dat
nog bekender zou worden als opera.
Voertaal: Engels. Reserveer uw gratis
kaarten via oudemuziek.nl

Niet in de gelegenheid om naar de
Janskerk te komen? De lezingen en
de Let’s talkshow! zijn live te volgen
op eMTV. Ook van de tentoonstelling Let’s act bestaat een online
variant: oudemuziek.nl/letsact

CONCERTLADDER

DONDERDAG 2 SEPTEMBER
9.30 		Zomerschool:
Dr. Leo Lousberg
m.m.v. Gregoriaans Koor Utrecht 		
& Oscar Verhaar / Anthony Zielhorst
		Retorische signaaltonen in het 		
gregoriaans / voertaal: Nederlands
		Janskerk
€ 5 | eMTV € 2,50

gratis

11.00 		Michal Gondko
La rhétorique des dieux II:
tombeau et consolation
		TivoliVredenburg, Hertz
€ 19 / € 17 / € 10

© CEZARY ZYCH

15.00 		Il Profondo / Eva Saladin
		Virtuoos vioolconsort
artist in
		Geertekerk
residence

11.00 ĀRT HOUSE 17 / Michael Hell
		Kaffeekantate!
		Paardenkathedraal
12.30 		Let’s talkshow! /
Prof. dr. Frits van Oostrom
co		
De retoriek van de toneelschrijver
curator
Met Tom Lanoye en Eva Saladin (viool)
		voertaal: Nederlands
artist in
*gratis
residence Janskerk
Consort Laurentien FABULOUS FRINGE
Castello, Marini, Picchi e.a.:
virtuozen van de San Marco
TivoliVredenburg, Grote Zaal
*gratis

16.00 		Rien Donkersloot
Sonates van Bach, Bach
en Donkersloot
		Domtoren
(luisterplaats: Flora’s Hof)

© FOPPE SCHUT

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

10.30 Tentoonstelling
tot
Let’s act
20.00		Janskerk

12.30

20.00 		Vox Luminis /
Lionel Meunier
+ NAGESPREK
		Cavalieri: Rappresentatione
di Anima e di Corpo 		
TivoliVredenburg, Grote Zaal
€ 39 / € 35 / € 10

14.00 ĀRT HOUSE 17 / Michael Hell
		Kaffeekantate!
		Paardenkathedraal
		€ 23 / € 20 / € 10

© JAMES OWEN

10.00

13.00 		Bob van Asperen
		Frobergers muzikale overpeinzingen
		Lutherse Kerk		
€ 19 / € 17 / € 10

20.00 		Jan Hage
+ NAGESPREK
Sweelinck tot Bach III:
fantasia / inventio		
Nicolaïkerk		
€ 19 / € 17 / € 10
22.30 		Capriccio Stravagante Renaissance 		
Orchestra / Skip Sempé
		
Dowlands Lachrimae
		Pieterskerk
€ 23 / € 20 / € 10

gratis
* gratis kaarten reserveren noodzakelijk

17.00 		Gli Angeli Genève /
Stephan MacLeod
		
Schein: Israelis Brünnlein
		Domkerk
17.00 		Doulce Mémoire /
Denis Raisin Dadre
		
Lejeunes Printemps:
ritmische revolutie
		TivoliVredenburg, Hertz
€ 23 / € 20 / € 10
What’s new?
Matthieu Franchin
		
Music and spoken theatre in
18th-century France
voertaal: Engels
Janskerk

Exclusief op eMTV
11.00 Olga Pashchenko
			 Ravel & Couperin,		
			 Debussy & Rameau
gratis

18.30

*gratis

15.00
			
			
			

La Sfera Armoniosa
& Stefanie True /
Mike Fentross
Händel in Rome

22.00 Les haulz et les bas
			 De goede, de stoute en
			 de onbevreesde

€ 7,50

gratis

Meer informatie: oudemuziek.nl/emtv

