
CLÉRAMBAULT:
DRAMATISCH 
GENIE MAAL DRIE

trompetten, maar ook een heel licht deel 
met fluit en een paar violen. En in het 
oratorium L’histoire de la femme adultère, 
over een overspelige vrouw, is een prach-
tige rol weggelegd voor het koor.’

vr 3 sep, 20.00 uur 
TivoliVredenburg, Grote Zaal + NAGESPREK

a nocte temporis & Chœur de Chambre 
de Namur / Reinoud Van Mechelen
Clérambault: dramatisch genie maal drie

Lees verder op pagina 2.

Tenor Reinaud Van Mechelen speurt 
graag naar onbekend repertoire. ‘Het 
is voor mij als musicus telkens de vraag 
hoe je verrassende, niet voor de hand 
liggende composities kunt brengen en 
daarbij toch de interesse van de luiste-
raar kunt wekken.’ Het werk van Cléram-
bault wordt niet vaak gespeeld; het is een 
onderschat componist, benadrukt Van 
Mechelen. ‘Neem alleen al La muse de 
l’opéra, een cantate waarin hij alle kleu-
ren van het orkest laat horen: zulke rijke 
muziek! Er zit een aria in met pauken en 
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In gesprek met tenor en muzikaal leider Reinoud Van Mechelen

DAGKRANT VRIJDAG 3 SEPTEMBER 2021

INTERNATIONAAL 
VAN WASSENAER 
CONCOURS – 
BAROQUE EDITION
FINALE
Kriebels in de buik, klamme handen 
en grensverleggende uitvoeringen: 
de spanning loopt op tijdens de 
ontknoping van het Internationaal 
Van Wassenaer Concours. Wie 
gaat er vandoor met de winst? 
Vier jonge ensembles strijden 
om de prijzenpot: diverse geld-
bedragen, masterclassvouchers 
en als klapper een concerttournee 
in het Seizoen Oude Muziek.

vr 3 sep, 10.00-14.30 uur 
TivoliVredenburg, Hertz
Internationaal Van Wassenaer 
Concours 
Finale

PROGRAMMA 

10.00 uur 
Welkom door Ab Nieuwdorp 

10.10-11.30 uur 
Amaconsort 
Teun&Teun 
Feedback van de juryleden 

12.00-13.20 uur 
Ensemble ConCordia 
Ensemble Hesperi 
Feedback van de juryleden 

14.00-14.30 uur 
Bekendmaking winnaars

Reserveer uw gratis kaarten 
via oudemuziek.nl/ivwc.

Verfijnd, intelligent en een stem uit duizenden: Reinoud Van Mechelen  
is een musicus die u live móét hebben gehoord. Vandaag brengt hij  
zijn eigen ensemble a nocte temporis en het omvangrijke Chœur de 
Chambre de Namur in stelling voor een concert met muziek van  
Louis-Nicolas Clérambault.

http://oudemuziek.nl/ivwc


Van Mechelen en zijn ensemble won-
nen talloze prijzen met hun opname 
van Clérambaults cantates in een kleine 
bezetting. De werken die vanavond 
klinken hebben een aanzienlijk grotere 
omvang. De tenor spreekt vol vuur over 
dit Clerambault-avontuur. Zo’n program-
ma ontstaat niet van de ene op de andere 
dag. Daar is flink over gediscussieerd 
aan de keukentafel. 

Ook Van Mechelens vrouw, fluitiste 
Anna Besson, speelt mee in het ensem-
ble. Besson: ‘We maken samen program-
ma’s voor a nocte temporis. Dat kost heel 
veel tijd en studie. Je bent daarin een 
klankbord voor elkaar, ook als je iets aan 

BEGRIPPEN
UIT DE 
RETORICA

het studeren bent. Wil je eens luisteren, 
klinkt mijn vibrato hier nu wel goed?’

Van Mechelen: ‘Anna en ik hebben ieder 
een muzikale carrière. Het is heel fijn 
dat we onze ervaringen kunnen delen. 
Zij vertelt over haar lespraktijk, en van 
mij hoort ze over een operaproductie 
zus of zo. Ook frustraties kunnen we 
kwijt aan elkaar, bijvoorbeeld als je een 
rol niet hebt gekregen of als een concert 
niet door kan gaan. Het helpt ons dat we 
allebei in het muziekvak zitten.’

‘Muziek voert de boventoon in ons le-
ven,’ zegt Van Mechelen. ‘Daarbij ben 
ik zeer gevoelig voor mijn omgeving 
en wil ik in contact staan met de maat-
schappij waarin we leven. We zetten 
muzikale projecten op voor kinderen bij 
ons in de buurt. Vroeger wilde ik poli-
ticus worden, maar dan zou de politiek 
mij meer hebben veranderd dan ik de 
politiek. Dat gepassioneerde, de emotie 
die ik voel in het leven, probeer ik te ver-
talen naar muziek om met de luisteraar 
te delen.’ ■●

door Frederike Berntsen

Vriendenconcert

Vier stijldeugden
II. latinitas

Hoe overtuigen we elkaar? De Romein-
se 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).

Correct taalgebruik zorgt ervoor dat 
het publiek niet afgeleid wordt. Bij 
mondelinge voordrachten gaat het om 
de standaarduitspraak; bij schriftelijk 
taalgebruik om correcte spelling en 
interpunctie. De klassieke auteurs zijn 
vooral gekant tegen uitheemse woord-
keuze en zinsbouw (barbarismen). 
Tegenwoordig lijkt onze tolerantie ten 
opzichte van Engelse termen tamelijk 
groot, maar het is nog steeds proble-
matisch om jongerentaal, welzijnstaal 
of ambtenarentaal buiten specifieke 
kringen te gebruiken. ■●
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Vervolg: In gesprek met tenor en muzikaal leider Reinoud Van Mechelen

OPENINGSTIJDEN
VANDAAG VR 3 SEP / 10.30-20.00
za 4 sep / 10.30-17.00
GRATIS TOEGANG

Louis-Nicolas Clérambault

Het concert van a nocte temporis & Chœur de Chambre de Namur is het 
Vriendenconcert van dit festival. Dat betekent dat het mede mogelijk 
wordt gemaakt door de Stichting Vrienden Oude Muziek en dat vele 
Vrienden aanwezig zijn als speciale gasten. Wilt u meer weten over het 
Vriendenlidmaatschap? Kijk dan op oudemuziek.nl/vrienden.
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http://oudemuziek.nl/vrienden
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Graindelavoix omarmt ‘de retoriek van de mislukkig’ in de Domkerk met madrigalen van De Monte. 
In de Jacobikerk vertolkt La Tempête expressieve liederen van Schütz en Schein. Foto’s: Marieke Wijntjes
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Muziek van gemis was zelden 
intenser dan in John Dowlands 
Lachrimae, or seaven teares. Deze 
gouden pavanes krijgen een extra 
lading in de versie van Stile Antico 
en ud-speler Rihab Azar, waarvoor 
de Britse dichter Peter Oswald 
ervaringen van hedendaagse 
vluchtelingen op Dowlands 
muziek zette.

Dowlands Lachrimae, or seaven teares is 
misschien wel het beroemdste werk dat 
ooit voor gambaconsort is geschreven. 
De componist leverde alleen woorden 
voor de eerste pavane: het kenmerkende 
luitlied Flow, my teares. Vijf jaar geleden 
ontstond bij de jonge zangers van Stile 
Antico het idee om nieuwe teksten te 
creëren bij de overige stukken. Ze wer-
den erg aangegrepen door de beelden en 
verhalen over de vluchtelingencrisis in 
het Middellandse Zeegebied en wilden 
deze ervaringen van ontheemding en 
ballingschap door het prisma van Dow-
lands buitengewone muziek belichten. 
De Britse dichter Peter Oswald ging 
aan de slag. Hij creëerde liedteksten op 

Ervaringen van hedendaagse vluchtelingen op muziek gezet

basis van de ervaringen van migranten 
en vluchtelingen. De teksten bieden 
een reeks eerlijke, provocerende en 
uitdagende getuigenissen. Vier van de 
teksten weerspiegelen interviews met 
vluchtelingen, één is afgeleid van een 
gedicht van een Syrisch meisje, en één 
is gebaseerd op een achttiende-eeuws 
krantenartikel dat de ervaring van een 
Londenaar in Plymouth beschrijft. 

De musici verweven Dowlands pavanes 
met instrumentale muziek voor ud, 
uitgevoerd door de Syrische snaren-
virtuoos Rihab Azar. Het concert sluit 
stevig af met Giles Swaynes Bodrum 
Beach, een aangrijpende compositie 
voor twaalf zangstemmen en ud. Via 
de lachrimae, improvisaties en nieuw 
werk van Swayne laten Stile Antico en 
Rihab Azar horen dat ballingschap en 
ontheemding van alle tijden zijn. ■●

vr 3 sep, 17.00 uur
Domkerk
Stile Antico & Rihab Azar
Liederen van verlangen 
en ballingschap

DOWLANDS LACHRIMAE
LIEDEREN VAN VERLANGEN  
EN BALLINGSCHAP
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WHAT’S NEW?
SWEELINCK: 
DE ORPHEUS 
VAN 
AMSTERDAM

Naar aanleiding van Sweelincks 400ste 
sterfjaar verschijnt deze zomer een 
nieuwe biografie van de hand van 
musicoloog en klavecinist Pieter 
Dirksen. Wat is er zo bijzonder aan 
Sweelincks muziek, en wat maakt hem 
tot een van de allergrootsten van zijn 
tijd? Dirksen gaat in de What’s new?-
lezing van vandaag op zoek naar het 
antwoord. Leidraad vormt de Fantasia 
cromatica, een klavecimbelstuk dat 
uiteraard ook zal klinken. ■●

vr 3 sep, 18.30 uur 
Janskerk
What’s new? Dr. Pieter Dirksen
Jan Pieterszoon Sweelinck: 
de Orpheus van Amsterdam

Reserveer uw gratis kaarten via 
oudemuziek.nl

Sweelinck in het 
Seizoen Oude Muziek

Ook in het Seizoen Oude Muziek 
huldigen we de jubilaris. Zo gaat 
het Gesualso Consort Amsterdam 
van 20 t/m 24 oktober op tournee 
met Sweelincks zeven- en 
achtstemmige psalmen, en reist 
Doulce Mémoire van 23 t/m 26 
oktober door het land met zijn 
vocaal-instrumentale chansons. 
Lang zal zijn muziek leven!

Meer informatie: 
oudemuziek.nl/sweelinck

http://oudemuziek.nl
http://oudemuziek.nl/sweelinck


BLIJFT U NOG EVEN?

Tiburtina 
Ensemble / 
Barbóra 
Kabátková 

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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Van de sibillen uit de oudheid tot de 
middeleeuwse mystici: sprekende, 
roepende of zingende profeten zijn 
een doorgeefluik tussen god en mens. 
Tiburtina Ensemble – zelf vernoemd 
naar een Romeinse zieneres – koppelt 
eenstemmige, gregoriaanse liederen aan 
polyfone stukken van Petrus Wilhelmi 

FABULOUS 
FRINGE

Iedere dag presenteert het Festival 
Oude Muziek om 12.30 uur een gratis 
lunchconcert. Onder de noemer 
‘Fabulous Fringe’ betreden jonge 
talentvolle ensembles het festival-
podium. Reserveer uw gratis kaarten 
via oudemuziek.nl ■●

vr 3 sep, 12.30 uur
TivoliVredenburg, Grote Zaal

Kairós Ensemble
Teresa Costa traverso
Anthi Ioannidou viool
Gied van Oorschot cello
Katerina Orfanoudaki klavecimbel

Marais, Telemann, Bach: 
werken voor traverso, strijkers 
en klavecimbel

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

@OUDEMUZIEK

@Lalage_:
Ik doe bijna nooit mee met een 

staande ovatie, alleen als het concert 
echt indruk op me heeft gemaakt. Dat 
gebeurde net bij Doulce Mémoire op 
het festival @oudemuziek Wat een 
fantastische groep! @doulcememoire 

@sgrootendorst:
Gisteravond ademloos geluisterd naar 

@NPORadio4: La Tempête o.l.v. Simon 
Pierre Bestion. Werken van Schütz en 
Schein (vroege Barok) gecombineerd. 
De wereld van toen naar die van nu 
hertaald, en vice versa, liefde- en 
begripvol, intens. @oudemuziek

Speciaal voor wie een  
festivaldag niet lang genoeg 
kan zijn, presenteren we 
elke avond om 22.30 uur een 
bijzonder concert. Vanavond 
leidt de Tsjechische sopraan 
Barbora Kabátková haar 
Tiburtina Ensemble naar de 
Pieterskerk voor een beto-
verend concertprogramma 
rond profetieën.

Psalm 130, ‘Aus tiefer Not’, raakte 
bij publicatie in Luthers Achtlieder-
buch (1524) meteen een gevoe-
lige snaar. Vandaag behoren de 
toonzettingen van deze smeek-
bede tot de meest doorvoelde 
bladzijden van de muziekliteratuur. 
Met zettingen van Johann Walter, 
Heinrich Schütz, Johann Rosenmül-
ler en Johann Sebastian Bach gaat 
L’Armonia Sonora onder aanvoe-

ring van de Nederlandse gambiste 
Mieneke van der Velden op ontdek-
kingsreis door bijna tweehonderd 
jaar muziekgeschiedenis. ■●

vr 3 sep, 17.00 uur
Geertekerk
L’Armonia Sonora / Mieneke van 
der Velden
Aus tiefer Not: één psalm, 
200 jaar muziek

Eén psalm, 
200 jaar muziek

de Grudencz. We horen een toekomst-
droom die leidt van de dag des oordeels 
tot de overwinning van het Lam. ■●

vr 3 sep, 22.30 uur
Pieterskerk
Tiburtina Ensemble / 
Barbóra Kabátková 
Profetieën

http://oudemuziek.nl/krant
http://oudemuziek.nl


CONCERTLADDER

9.30   Zomerschool: Anne Smith  
  Early music performance 
 before the early music movement 
 voertaal: Engels
  Janskerk 
 € 5 | eMTV € 2,50

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

10.00  Internationaal   
tot Van Wassenaer Concours 
15.00 Baroque Edition  
 Finale
  TivoliVredenburg, Hertz *gratis

10.30 Tentoonstelling
tot Let’s act 
20.00  Janskerk gratis

11.00   Anthony Bailes
  La rhétorique des dieux III: 
 Apollon orateur
  Gasthuis Leeuwenbergh (ConcertLab) 
  € 19 / € 17 / € 10

11.00  ĀRT HOUSE 17 /Michael Hell
  Kaffeekantate!
  Paardenkathedraal 
 

12.30   Let’s talkshow! /   

co- 
curator

 Prof. dr. Frits van Oostrom
 Muziek in de politiek
 Met prof. dr. Jaap de Jong 
 en Augustin Lusson (viool) 
 voertaal: Nederlands
 Janskerk *gratis

12.30  Kairós Ensemble  FABULOUS FRINGE
 Marais, Telemann, Bach: 
 werken voor traverso, 
 strijkers en klavecimbel 
 TivoliVredenburg, Grote Zaal *gratis

13.00   Johannes Keller
  Transponerende klavecimbels:   
 onbekend en onbemind?
  Lutherse Kerk  
 € 19 / € 17 / € 10

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

15.00   InVocare 
  Orazio Vecchi: Le Veglie di Siena
  Pieterskerk 
  € 23 / € 20 / € 10

16.00   Boudewijn Zwart
  Vocale muziek van Bach 
 en Händel op beiaard
  Domtoren 
 (luisterplaats: Flora’s Hof) gratis

17.00   L’Armonia Sonora / 
 Mieneke van der Velden
  Aus tiefer Not: één psalm, 
 200 jaar muziek
  Geertekerk  
  € 23 / € 20 / € 10

17.00   Stile Antico & Rihab Azar
  Liederen van verlangen 
 en ballingschap
  Domkerk  
 € 23 / € 20 / € 10

VRIJDAG 3 SEPTEMBER

18.30   What’s new?   
 Dr. Pieter Dirksen 
  Jan Pieterszoon Sweelinck: 
 de Orpheus van Amsterdam 
 voertaal: Nederlands  
 Janskerk *gratis

20.00  Vriendenconcert:   
 A nocte temporis  + NAGESPREK
 & Chœur de Chambre de Namur / 
 Reinoud Van Mechelen   
 Clérambault: dramatisch genie 
 maal drie   
 TivoliVredenburg, Grote Zaal  
 € 39 / € 29 / € 10 | eMTV € 15

20.00   Dorien Schouten + NAGESPREK
  Sweelinck tot Bach IV: 
 praeludium / fuga  
 Nicolaïkerk  
 € 19 / € 17 / € 10

22.30   Tiburtina Ensemble / 
 Barbóra Kabátkova
  Profetieën
  Pieterskerk 
 € 23 / € 20 / € 10

* gratis kaarten reserveren noodzakelijk

11.00   Erik Bosgraaf, Izhar Elias,   

   Alessandro Pianu

   The Dancing Master: muziek 

   in Londen omstreeks 1700 gratis

15.00  Daedalus Ensemble / 

   Roberto Festa

   La Moresca - Addio, 

   Daedalus gratis

22.00  Vox Luminis & Il Gardellino / 

   Peter van Heyghen

   Niccolò Jommelli:

   requiem gratis

 

Meer informatie: oudemuziek.nl/emtv

Exclusief op eMTV
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http://oudemuziek.nl/emtv

