
HAGIA SOPHIA  
IN UTRECHT

en verandert dan in een groots podium 
voor openbare ceremonie en religieus 
ritueel. Het immense schip, met een 
inhoud van 255.800 kubieke meter, 
is bekleed met marmer. Dat geeft de 
ruimte een bijzonder overdadige  
akoestiek: frequenties in het bereik 
van de menselijke stem kunnen tot wel 
twaalf seconden worden volgehouden. 
De Grote Zaal van TivoliVredenburg 
galmt vanavond daarom maar liefst 
tien keer langer dan gebruikelijk, zon-
der dat de zingende musici worden  
versterkt. ■●

Voor dit huzarenstukje sloegen de mu-
sici de handen ineen met de akoestisch 
experts van Stanford University, die 
erin slaagden om de unieke akoestische 
parameters van de immense monumen-
tale gebedsruimte te reproduceren. De 
koepel van de van oorsprong Byzantijnse 
kathedraal heeft een diameter van bijna 
32 meter en zweeft ruim 56 meter boven 
de grond. Daarmee worden de hoogste 
middeleeuwse kathedralen van West-
Europa ruimschoots overtroffen (hun  
torens niet meegerekend). Het gebouw 
kan meer dan 16.000 mensen herbergen 

zo 5 sep, 20.00 uur + NAGESPREK
TivoliVredenburg, Grote Zaal    
Cappella Romana / 
Alexander Lingas
Slotconcert: Haga Sophia in Utrecht

Let’s talk: blijf na het concert nog 
even zitten en kom meer te weten 
over de creatieve processen en 
akoestische experimenten die aan 
het concert voorafgegaan zijn. 
Nagesprek met Alexander Lingas, 
geleid door Clairy Polak. 
Voertaal: Engels.

Een akoestisch klankexperiment tot besluit Save the date: 26 aug t/m 4 sep 2022

DAGKRANT ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021

FESTIVAL 
OUDE MUZIEK 
UTRECHT 
2022
GALANTERIE
Op de laatste dag van het Festival 
Oude Muziek 2021 is het ook tijd 
om alvast vooruit te blikken. Het 
artistieke team is namelijk al volop 
bezig het programma van volgend 
jaar samen te stellen. Met het 
ogenschijnlijk frivole festivalthema 
Galanterie verkennen we in 2022 
de verfijning van de achttiende-
eeuwse rococo.

Lees verder op pagina 2.

Met een sterk staaltje muzikale archeologie tekent Cappella Romana voor 
een van de opmerkelijkste concerten van deze festivaleditie. Het ensemble, 
gespecialiseerd in vroegchristelijke muziek uit Oost en West, realiseert 
het onmogelijke: het verplaatst de akoestiek van de Hagia Sophia – 
ooit de grootste kathedraal ter wereld – van Istanboel naar Utrecht.
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VRIENDEN 
   OUDE MUZIEK

De rococo ontstond in Frankrijk en stak 
heel Europa aan met een nieuw levens-
gevoel: licht en vrij. De Friderizianische 
Rokoko van Slot Sanssouci trekt onze aan-
dacht door zijn naturalistische elemen-
ten en chinoiserieën. Opmerkelijk ge-
noeg bleef Frederik de Grote vasthouden 
aan de rococo toen Europa al in de ban 
was van het classicisme. Muzikaal gezien 
fascineert de complexe samenhang van 
muzikale stijlen als Empfindsamkeit, 
Sturm und Drang en vroegromantiek. 
Dat de Nederlandse Bachvereniging 
honderd jaar wordt, komt goed uit. We 
vieren dit met een minifestival waarbij 
de Bach-zonen, die zo’n belangrijke rol 
hebben gespeeld in de geschetste muzi-
kale ontwikkelingen, centraal staan. 

Het concept ‘galant’ is echter veel ouder. 
Het voert ons terug naar de middel-
eeuwse amour courtois en de renais-
sancistische erecodes. In deze gevallen 
is galanterie een uitgesproken manne-
lijk ideaal. Dit nodigt uit tot een brede 
programmering waarin we aspecten als 

BEGRIPPEN
UIT DE 
RETORICA

liefde, seksualiteit en (over)gevoelig-
heid cultuurhistorisch onderzoeken: van 
de hoofse minne bij de troubadours tot 
de burgerlijke sentimentaliteit van het 
melodrama. 

Co-curator prof. dr. Rosi Braidotti  
(Universiteit Utrecht) – bekend als  
feministe, activiste en theoreticus van 
het posthumane – bevraagt het galante 
ideaal vanuit genderidentiteit. Met Cas-
tigliones Boek van de hoveling (1528) in 
de hand leidt ze ons in een reeks talk-
shows van onderwerpen als prerevolu-
tionaire conversatiekunst en verleiding 
naar een politieke thema als ‘zachte’ 
diplomatie. Onvermijdelijk gaat het  
over omgangsvormen anno nu: van 
GeenStijl tot Beste Beatrijs. ■●

vr 26 aug t/m zo 4 sep 2022
Festival Oude Muziek Utrecht
Galanterie

Het programma wordt in mei 2022 
bekendgemaakt op oudemuziek.nl

Tot slot
kairos

Kennis van de retorica helpt sprekers 
van alle tijden om zich professioneel 
voor te bereiden en overtuigend te 
spreken. Wie de retorische regels 
goed kent, kan ermee spelen. Maar 
er is inspiratie en lef nodig om dwars 
door de vaste stramienen en regeltjes 
heen het publiek te raken. Zoals Martin 
Luther King en Obama in hun beste 
toespraken. Zoals Max Havelaar in zijn 
toespraak tot de hoofden van Lebak. 
Zoals Greta Thunberg in haar klimaat-
speeches. Uiteindelijk draait het net 
als bij een sublieme uitvoering van een 
muziekstuk in de retorica om inspiratie 
én kairos: het juiste woord op het juiste 
moment raak presenteren. 

Of het nu gaat om woorden, muzikale 
uitvoeringen of gebaren: we hopen dat 
het Festival Oude Muziek Utrecht u de 
afgelopen tien dagen heeft geholpen 
om retorische trucs te herkennen en de 
kunst van de welsprekendheid op een 
positieve manier te gebruiken. ■●
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Paleis Sanssouci

http://oudemuziek.nl
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Reinoud Van Mechelen, a nocte temporis en het Chœur de Chambre de Namur betoveren het publiek met grootschalige werken van Clérambault. Foto’s: Marieke Wijntjes



Uit enthousiasme voor de muziek is 
Scherder een aantal jaren geleden viool 
gaan spelen. ‘Ik mocht een van de oude 
studieviolen van Jaap van Zweden lenen, 
erg bijzonder. Maar helaas moest het 
instrument onlangs terug, hij wilde er 
zelf weer op studeren. Achteraf is dat wel 
een geluk, want eigenlijk vind ik altviool 
veel mooier. Die diepe, donkere klank 
aan mijn oor, heerlijk.’    

Muziek en het brein

Erik Scherder neemt luisteraars en 
tv-kijkers graag mee in de wereld van 
het menselijk brein, en dan vooral in 
combinatie met muziek. Muziek en het 
brein, hoe werkt dat? ‘Iets wat nieuw en 
uitdagend is, verrijkt je  als mens,’ zegt 
Scherder. ‘Een instrument bespelen 
kost moeite, je moet oefenen om verder 
te komen. Maar je wordt beloond: je 
hersenen worden actiever en je bouwt 
reserves op. Daarom is het zo belangrijk 
dat kinderen actief in aanraking komen 
met muziek. Als je jong bent, ben je nog 
enorm flexibel in je hoofd: de hersenen 
ontwikkelen zich snel en op een positieve 
manier. De dirigent Kurt Masur zei eens: 
“Één muziekdocent minder betekent 
honderd agenten ervoor in de plaats.” 
Muziek helpt bij de controle van ons 
gedrag.’ 

‘Ik houd mij bezig met de vraag hoe het 
kan dat muziek zo’n positieve uitwerking 
op ons heeft. Het antwoord is niet 
eenvoudig. Een goed nummer werkt 
toe naar een hoogtepunt dat je voelt 
aankomen; het speelt met de verwachting. 
Als het hoogtepunt wordt bereikt, voel je 
dat als beloning. Wanneer je een patroon 
herkent of iets kunt meezingen, schept 
dat rust of kun je pijn aan. Als je in de 
sportschool je je eigen speellijst hebt, 
met muziek die je goed kent en die je 
fijn vindt, onderdruk je de pijntjes die 
tijdens het sporten kunnen ontstaan. Ook 
mensen die op de intensive care liggen 

‘Muziek is  
een levenselixer’
  Prof. dr. Erik Scherder
  aan het woord
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vinden rust bij het horen van hun eigen 
muziek. Oudere muziek, en in ieder geval 
tonale muziek, heeft een ontspannen 
uitwerking op de geest.’
‘En toch is het heel moeilijk om te 
verklaren waaróm muziek iets met ons 
doet,’ vervolgt Scherder. ‘Klanken komen 
binnen via je hersenstam, daarin liggen je 
vitale functies – je leeft in je hersenstam, 
de basis van je emotionele leven ligt 
daarin besloten. Dat is het begin van een 
mogelijke uitleg waarom muziek iets met 
ons doet. Je hersenstam is leven, muziek 
is leven. Daarnaast zijn klanken van 
oudsher een vorm van communicatie. 
Taal bracht en brengt mensen bij elkaar, 
je hebt het gevoel dat je ergens bij 
hoort. Muziek gaat nog verder, want het 
verbindt over culturen heen. Eigenlijk 
is ieder woord erover te veel. Muziek 
verklaart datgene wat niet verklaard kan 
worden. Het is één groot genot.’ ■●

door Frederike Berntsen

‘Muziek is een levenselixer,’ zegt neuropsycholoog Erik Scherder. 
‘Als ik gespannen ben of angstig, zet ik muziek op. Ik heb een enorme 
lijst op mijn iPod, van Dolly Parton tot Bachs Brandenburgse concerten. 
Luisteren helpt altijd. Ook als ik ’s avonds zit te schrijven,  
muziekje op, geweldig.’

Erik Scherder ©
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Oktober 2021 t/m mei 2022

Het Festival Oude Muziek bezoeken 
kan ook online. Met eMTV geniet u 
thuis van livestreams, speciale con-
certen die alleen online te beleven 
zijn en hoogtepunten uit eerdere 
festivaledities. Alle concerten, lezin-
gen en talkshows blijven tot en met 
zondag 12 september online staan: 
een gemist concert terugkijken, die 
ene sopraan opnieuw horen of een 
extra festivalweek organiseren kan 
dus ook!

Met een gratis account kunt u al 
een groot deel van de online pro-
grammering bekijken. Ga naar 
oudemuziek.nl/emtv voor het 
gehele aanbod. ■●

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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NAGENIETEN 
MET eMTV

Door het jaar heen ook genieten van de 
mooiste muziek uit de middeleeuwen, 
renaissance en barok? Speciaal voor 
wie een jaar zonder oude muziek te 
lang is, presenteren de makers van het 
festival het Seizoen Oude Muziek. 

Met 17 tournees en een minifestival rond 
de componist Marc-Antoine Charpentier 
is er weer een overvloed aan concerten 
om u op te verheugen. Núria Rial opent 
het seizoen met swingende Spaanse 
barokmuziek, en ook musici als Lucie 
Horsch, Ton Koopman en de sopraan De-
borah Cachet gaan op tournee. Voor de 
ultieme kerstsfeer zorgen de zangers van 
Vox Luminis en het Officium Ensemble.

Uiteraard laten we de 400ste sterfdag 
van Jan Pieterszoon Sweelinck niet 
zomaar voorbijgaan. De tweede helft 
van oktober staat volledig in het teken 
van deze muzikale duizendpoot. Het 
Gesualdo Consort Amsterdam selecteert 
sprankelende gezangen uit het polyfone 
psalter van de componist, en Doulce 
Mémoire presenteert een bloemlezing 
uit zijn minder bekende chansons.

Met de CharpentierDag in Utrecht en 
Amsterdam komt u het dichtst in de 
buurt van het festivalgevoel. Naast de 
Eurovisie-hymne en een greep uit  
Charpentiers monumentale motetten 
door Ensemble Correspondances, wordt 
ook het intieme repertoire van de veel- 
zijdige componist bezocht door favorie-
ten als Bob van Asperen, het Ricercar 
Consort en Duo Serenissima. 

Van Bloemendaal tot Maastricht, en van 
Groningen tot Rotterdam: oude muziek 
klinkt ook bij u in de buurt.

oktober 2021 t/m mei 2022
Seizoen Oude Muziek
op verschillende locaties in het land

Bekijk het gehele programma op 
oudemuziek.nl/seizoen ■●

Locaties Seizoen Oude Muziek 2021/2022

CONCERTLOCATIES
SEIZOEN OUDE MUZIEK
2021/2022

SCHOKLAND 

ZWOLLE

DEVENTER

ZEIST
UTRECHT

‘S-HERTOGENBOSCH

EINDHOVEN

MAASTRICHT

ZUTPHEN

ARNHEM

GRONINGEN

NIJMEGENROTTERDAM

ANTWERPEN

AMSTERDAM

MUIDEN

DEN HAAG

VLISSINGEN

ALMERE

HAARLEM

BLOEMENDAAL

WESTZAAN

LELYSTAD 

Praat mee over het Festival Oude Muziek 

@OUDEMUZIEK

@lianesadler:
 Lots of fun performing at the 
@oudemuziek festival in Utrecht with 
dear @eliasconradofficial and also 
catching many amaaazing concerts! 
#earlymusic #oudemuziek #altemusik

@stileantico:
What a joy to be back in Utrecht for 

our first concert outside the UK since 
before the pandemic. Thanks so much 
for having us, @oudemuziek!

SEIZOEN OUDE MUZIEK 
2021/2022
VAN DE MAKERS VAN 
HET FESTIVAL OUDE MUZIEK

2021    2022

VAN DE MAKERS
VAN HET FESTIVAL 
OUDE MUZIEK

VRIENDEN MAKEN 
HET MOGELIJK
Heeft u ook zo genoten van de 
concerten? Als Vriend steunt u het 
Festival & Seizoen Oude Muziek én 
profiteert u zelf van vele voordelen. 
Vrienden krijgen korting op onze 
concerten en cd’s, kunnen met 
voorsprong festivalkaarten bestel-
len en ontvangen vier keer per jaar 
het Tijdschrift Oude Muziek.  
Meer informatie: oudemuziek.nl/
vrienden ■●

http://oudemuziek.nl/emtv
http://oudemuziek.nl/krant
http://oudemuziek.nl/seizoen
http://oudemuziek.nl/vrienden
http://oudemuziek.nl/vrienden


CONCERTLADDER

9.30  Zomerschool:   
 Dr. Rebekah Ahrendt 
 Re-sounding letters / voertaal: Engels
 Instituto Cervantes
 € 5 | eMTV € 2,50

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

11.00  ĀRT HOUSE 17 / Michael Hell
 Kaffeekantate!
 Paardenkathedraal 
 

11.00   Lucile Boulanger, Pierre Gallon 
 & Claire Gautrot
 Forqueray, de onverzadigbare
 TivoliVredenburg, Hertz
 € 23 / € 20 / € 10

12.30  L’Arte di Arctus  FABULOUS FRINGE
 Rebel, Leclair, Marais e.a.: 
 sonates en chaconnes 
 Stadsklooster 

13.00  Mitzi Meyerson
 Forqueray, père & fils
 Lutherse Kerk
 € 19 / € 17 / € 10

13.00  Camerata Trajectina 
 & Frank Willaert
 Rederijker aan het woord
 Gasthuis Leeuwenbergh 
 (ConcertLab) 
  € 23 / € 20 / € 10

15.00  Duo Zeffiretti
 De roep van de natuur
 DUMS, Marnixzaal 
 € 23 / € 20 / € 10

15.00  Camerata Trajectina 
 & Frank Willaert
 Rederijker aan het woord
 Gasthuis Leeuwenbergh 
 (ConcertLab)  
 € 23 / € 20 / € 10

16.00  Bob van der Linde
 Van Georg Philipp naar Carl Philipp
 Domtoren 
 (luisterplaats: Flora’s Hof) gratis

17.00  La Morra / 
 Corina Marti & Michal Gondko
 Machaut, le noble rhétorique
 Pieterskerk 
 € 23 / € 20 / € 10

ZONDAG 5 SEPTEMBER

 
17.00  Le Poème Harmonique / 
 Vincent Dumestre
 Airs de cour van Guédron en Caïétain
 TivoliVredenburg, Hertz
 € 23 / € 20 / € 10

18.30  What’s new?   
 Dr. Bruno Forment
 Ton Koopmans bibliotheek 
 als medium voor nieuwe oude muziek 
 voertaal: Nederlands
 Instituto Cervantes *gratis

20.00  Slotconcert:  + NAGESPREK
 Cappella Romana / 
 Alexander Lingas  
 Hagia Sophia in Utrecht
 TivoliVredenburg, Grote Zaal 
 € 39 / € 35 / € 10

* gratis kaarten reserveren noodzakelijk
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11.00   Ricercar Consort / 

   Philippe Pierlot

    Couperins 

   Leçons de ténèbres gratis

12.30  Cantar Lontano / 

   Marco Mencoboni

 Francesco Durante: 

 Missa per i morti  gratis

15.00  Bob van Asperen

   The French connection: 

   De la Barre en Huygens € 7,50

20.00  Le Concert d’Apollon / 

   João Rival 

   Van opera tot suite: 

   Rameau, Leclair, Mondonville € 7,50

 

Meer informatie: oudemuziek.nl/emtv

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

