
Fringeconcerten
Gratis genieten
Heeft u ergens een gaatje in uw dag-
programma of wilt u iemand laten 
kennismaken met oude muziek? Maak 
dan een keuze uit de concerten van het 
gratis Fringeprogramma. Dagelijks 
presenteren jonge, bijna afgestudeerde 
musici zich aan het festivalpubliek in 
hun Fringeconcerten om 11.00, 12.30, 
14.00 en 15.30 uur. 

De Fringeconcerten duren ongeveer 45 
minuten en zijn gratis toegankelijk. Wel 
is het noodzakelijk om uw gratis kaarten 
vooraf te bestellen via oudemuziek.nl 
of via oudemuziek.nl/fringe (maximaal 
2 kaarten per persoon per concert). Na 
afloop van de concerten kunt u via iDeal 
een gift doen aan de musici.

Kaarten: oudemuziek.nl/fringe  ■●

FABULOUS FRINGE
za 27 aug, 12.30 & 15.00 uur
Janskerk 
Sibil•la Ensemble 
Van Hildegard tot Codex Torino: 
gezangen uit de middeleeuwen

Sollazzo Ensemble hult de Grote Zaal in middeleeuwse sferen

DE TRECENTO IN 
DE SCHIJNWERPERS
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qua volume. In het ene lied klinkt er een 
salterio, dat een vrij ‘dunne’, verfijnde 
klank heeft, terwijl we in het volgende 
kunnen kiezen voor een trombone, die 
qua volume aan het andere eind van het 
spectrum zit.’ ■●

za 27 aug, 20.00 uur    + live op EMTV

TivoliVredenburg,  + NAGESPREK

Grote Zaal 
Sollazzo Ensemble / 
Anna Danilevskaia
Onder dezelfde hemel

Nagesprek: blijf na het concert 
zitten voor een gesprek met Anna 
Danilevskaia (voertaal: Engels)

‘De inspiratie voor dit programma komt 
voort uit al die jaren dat we ons met het 
trecento-repertoire bezighouden. Het is 
ons dagelijks brood,’ vertelt artistiek lei-
der en vedelspeelster Anna Danilevskaia. 
‘De muziek uit de decennia rond 1400, 
op de overgang tussen de middeleeuwen 
en renaissance, wordt vaak als exotisch 
beschouwd. Doorgaans worden vooral de 
verschillen met het verleden benoemd. 
Wij zoeken vanavond juist naar de over-
eenkomsten met onze tijdsgeest.’ 

Met achttien zangers en instrumentalis-
ten op het podium van de Grote Zaal kan 
het ensemble kiezen uit een breed palet 
aan klankkleuren. Anna Danilevskaia: 
‘We kunnen ongebruikelijke klankcombi-
naties maken en hebben een groot bereik 

‘Het verleden is een vreemd land,’ schreef de Britse romancier 
L.P. Hartley in 1953. Het Sollazzo Ensemble plaatst met hun avond-
concert een vraagteken bij deze uitspraak. Slapen we nu niet gewoon 
onder dezelfde hemel als zes eeuwen geleden?

BACHBOX
BEZOEK BACHS VIRTUELE HIMMELSBURG

26 AUG T/M 4 SEP 
11.00-19.00 UUR, NEUDE

gratis toegang

http://oudemuziek.nl
http://oudemuziek.nl/fringe
http://oudemuziek.nl/fringe


Beste Baldassare,
Er zijn zat vrouwen smoorverliefd op mij 
– ik heb geloof ik een knap gezicht. Toch 
ben ik onzeker over mijn lichaam. Vooral 
over mijn benen. Die zien er niet zo mooi 
uit als ik zou willen. Wat moet een hove-
ling aan zijn lichaam doen om het ideaal 
te bereiken? Leg het me alstublieft uit en 
verlos me van mijn twijfels.
Bernardo Bibbiena

 

Beste Bernardo,
Over lichaamsbouw valt veel te zeggen, 
hier volgt het in een notendop. Wees niet 
te klein, maar ook niet te groot (anders 
wordt u aangegaapt alsof u een monster 
bent). Uiteraard moet de hoveling welge-
vormde ledematen hebben, maar bovenal 
moet u uw lijf kunnen inzetten voor de 
krijgskunst. U heeft kracht, lenigheid en 
souplesse nodig en moet getraind zijn in 
alle lichaamsoefeningen die een krijgs-
man nodig heeft. U moet kunnen paard-
rijden en allerlei soorten wapens kunnen 
hanteren, van boogschieten tot speerwer-
pen. Niet te vergeten: worstelen, voor het 
geval dat de strijd te voet gevoerd moet 
worden. Ook moet u goed zijn in zwem-
men, springen, hardlopen, stenen werpen, 
voltigeren te paard en het balspel. Want 
afgezien van het nut van deze vaardighe-
den in de oorlog, kunt u ze in vredestijd 
aan publiek tonen. Dat doet uw reputatie 
goed, waar u als man toch rekening mee 
moet houden. Als u zich hierin bekwaamt, 
kunt u zich onthouden van grondturnen, 
koorddansen en dergelijke (dergelijke 
fratsen zijn voor harlekijnen en  
hansworsten). ■●

In 1869 publiceerde de Franse dichter 
Paul Verlaine zijn dichtbundel Fêtes 
galantes. Een schattig niemendalletje, 
aldus critici, maar al snel groeide het uit 
tot een dichtwerk van grote allure. Verlai-
ne creëerde het poëtische equivalent van 
de rococo-schilderijen van Antoine Wat-
teau, die aan het begin van de achttiende 
eeuw amoureuze figuren in een Arca-
disch landschap op doek vereeuwigde. 

De zingende vogels, murmelende beekjes 
en ruisende bomen op de schilderijen 
van Watteau vonden via Verlaine hun 
weg naar de Franse liedkunst. Met hun 
heldere structuur, korte frases en evo-
catieve beschrijvingen sloten Verlaines 
teksten naadloos aan bij het impressio-
nisme van het einde van de negentiende 
eeuw. Voor de Franse liedcomponisten 
was Verlaine zoals Goethe voor Schu-
bert en Heine voor Schumann Debussy, 

Beste 
Baldassare ...
Hoe het heurt 
aan het hof 
anno 1517

za 27 aug, 20.00 uur  + NAGESPREK

TivoliVredenburg, Hertz
Carolyn Sampson 
& Joseph Middleton
Verlaine: Fêtes galantes

Nagesprek blijf na het concert  
zitten voor een nagesprek met  
Carolyn Sampson en Joseph  
Middleton en ervaar de mens  
achter de musicus / gespreks- 
leider: Melchior Huurdeman / 
voertaal: Engels
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Galanterie in liedvorm

Carolyn Sampson 
zingt Paul Verlaine
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Geïnspireerd op Baldassare Castigliano, Il libro 
cortigiano (Het boek van de hoveling, 1517).

Debussy op een festival voor oude muziek?  
Het kan, bewijst de immer verrassende sopraan  
Carolyn Sampson. Vanavond brengt ze met pianist  
Joseph Middleton liederen uit het belle époque die 
geworteld zijn in de galanterieën van de rococo.

Fauré, Saint-Saëns en anderen: er zijn 
bijna geen componisten die níet uit Ver-
laines galante bundel geput hebben. Van 
sommige gedichten hoort u in dit concert 
daarom twee, en een enkele keer zelfs 
drie verschillende zettingen. ■●



Festivalgangers bezoeken de Bachbox op de Neude. Met 3D-bril en koptelefoon ervaart u in deze interactieve installatie  
Johann Sebastian Bachs door brand verwoeste werkplek: de zeventiende-eeuwse slotkapel Himmelsburg in Weimar. 
De Bachbox is gratis te bezoeken en tot en met 4 september dagelijks geopend van 11.00 tot 19.00 uur. Foto’s: Marieke Wijntjes



Een instrument voor boeren en vorsten

Het instrument bestaat zo’n duizend 
jaar: de draailier. Deze mechanische 
viool heeft een uniek geluid dat je 
onmiddellijk naar verre horizonten 
transporteert. Niet voor niets duikt 
de draailier op in allerlei genres, van 
Keltische traditionals tot folkmetal. 
In de achttiende eeuw was het 
instrument zo trendy dat het zelfs 
de koningin van Frankrijk onder zijn 
bespelers mocht rekenen. 

Vanaf de vijftiende eeuw werden draai-
lieren voornamelijk geassocieerd met 
boeren, bedelaars en blinden. Hoogge-
plaatste personen lieten het instrument 
liever links liggen. Enkele eeuwen later 
kreeg de draailier een totaal andere 
status. Met name in Frankrijk nam het 
instrument een vlucht. Het pastorale 
imago viel in de smaak aan het Franse 
hof, waar het landleven graag geïdeali-
seerd en geïmiteerd werd. Zo kwam het 
dat ook Marie Leszczyńska, de vrouw van 
koning Lodewijk XV, zich toelegde op dit 

De gouden eeuw 
van de draailier

instrument, dat enkele eeuwen daarvoor 
alleen ver buiten de paleispoorten van 
Versailles klonk. 

Op zoek naar het meest virtuoze en modi-
euze draailierrepertoire van de achttien-
de eeuw stuitte Tobie Miller op idyllische 
klanklandschappen van Franse makelij. 
Ze laat de Franse draailiertrend herleven 
met haar Ensemble Danguy, dat werd 
vernoemd naar een beroemde Franse 
draailiervirtuoos die we nu alleen kennen 
onder de naam ‘de illustere Danguy’. ■●

za 27 aug, 15.00 uur
TivoliVredenburg, Hertz
Ensemble Danguy / Tobie Miller
De galante draailier

SIGNEERSESSIE
Na afloop van dit concert vindt er 
een signeersessie plaats met Tobie 
Miller in de foyer van de Hertz.

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

Vol charisma en virtuositeit vertalen 
gevestigde namen en jonge talenten 
het galante concertrepertoire naar een 
robuuste klankwereld die festivalster-
ren als Johann Sebastian en Carl Philipp 
Emanuel Bach of de broers Benda in 
een ander licht toont. Wilt u het liefst in 
alle rust van de beiaardmuziek genie-
ten? Dan zijn Flora’s Hof (op de hoek 
van het Domplein en de Servetstraat) 
en de Pandhof van de Domkerk ideale 
luisterplaatsen. ■●

za 27 aug, 11.00
Malgosia Fiebig

za 27 aug, 12.00
Utrechts Klokkenluiders Gilde:
feestelijk klokgelui in de binnenstad

zo 28 aug, 16.00
Frans Haagen

ma 29 aug, 16.00
Arie Abbenes

di 30 aug, 16.00
Hans van Heemst

wo 31 aug, 16.00
Beiaardfringe: David van Amstel 
& Tijl Stynen

do 1 sep, 16.00
Gijsbert Kok

vr 2 sep, 16.00
Wim van den Broeck

za 3 sep, 11.00
Malgosia Fiebig

zo 4 sep, 16.00
Tommy van Doorn

Bekijk de programma’s via 
oudemuziek.nl/beiaardfestival
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Donat Nonnotte, Portret van een draailierspeelster, 18de eeuw

BEIAARDFESTIVAL 
OUDE MUZIEK
GALANTE KLOKKEN

http://oudemuziek.nl/beiaardfestival


COLOFON

Nieuwe inzichten en ontdekkingen

REDACTIE Loni Verweij
VORMGEVING Esther de Bruijn
© Galante Nachrichten von musikalischen 
Sachen is de dagkrant van het Festival 
Oude Muziek Utrecht 2022
Deze festivalkrant bestaat ook digitaal! 
Meld u aan via oudemuziek.nl/krant

 twitter.com/oudemuziek

 facebook.com/oudemuziek

 youtube.com/FestivalOudeMuziek
 instagram/oudemuziek

ZOMERSCHOOL
Begin de dag met een portie verdieping. 
In de ochtendlezingen van de Zomer-
school krijgt u alles te horen over de ga-
lante achttiende eeuw, de ambities van de 
fluitspelende koning Frederik de Grote, 
het leven van Carl Philipp Emanuel Bach 
en de middeleeuwse oorsprong van het 
galante liefdesideaal. 

SALON ROSI BRAIDOTTI
In co-curator en emeritus hoogleraar 
Rosi Braidotti heeft het festival een echte 
critical friend gevonden. In haar salons 
in de Fundatie van Renswoude neemt de 
filosofe geen blad voor de mond en be-
vraagt ze met haar gasten hoe de galante 
idealen van weleer doorwerken in de 
omgangsvormen van vandaag.

VERENIGD ROND BACH 
Ter ere van de festivalresidentie van de 
Nederlandse Bachvereniging cureert 
musicoloog Kailan Rubinoff de gratis 
lezingenreeks Verenigd rond Bach. Voor 
iedereen die in een halfuurtje een duik 
wil nemen in de geschiedenis van de 
Nederlandse oudemuziekbeweging. 

STIMU-SYMPOSIUM
Dit symposium rond historische fluiten, 
gecureerd door fluitiste Anne Smith, 
brengt historisch georiënteerde en 
moderne fluitisten samen. Met onder-
werpen als componeren in historische 
stijlen, improvisatie en volksmuziek 
wordt het een forum voor fluitisten van 
alle leeftijden, tijden en genres.

LUITSYMPOSIUM
Tijdens de galante achttiende eeuw wer-
den de mogelijkheden van de luitklank 
tot het uiterste benut. Als onderdeel van 
de Internationale Luitdagen komen op 
dit symposium deze rolverandering van 
de luit, de sociale context, het repertoire 
en de luit zelf aan de orde. ■●
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ZOMERSCHOOL
za 27 aug, 9.30 uur Janskerk
dr. Karl Böhmer
ma 29 aug, 9.30 uur Janskerk
dr. Michael Maul
di 30 aug, 9.30 uur Janskerk
dr. Michaela Völkel
wo 31 aug, 9.30 uur Janskerk
dr. Michaela Völkel
do 1 sep, 9.30 uur Janskerk
dr. Christine Blanken
vr 2 sep, 9.30 uur TivoliVredenburg
dr. Christiane Hausmann
za 3 sep, 9.30 uur Janskerk
prof. dr. Frank Willaert

Kaarten: €5

SALON ROSI BRAIDOTTI   + live op EMTV

Fundatie van Renswoude 

 
wo 31 aug, 12.30 uur
Castigliones Boek van de hoveling
do 1 sep, 12.30 uur
Galanterie en het 18de-eeuwse 
hofleven
met prof.dr. Jeroen Duindam
vr 2 sep, 12.30 uur
Frederik de Grote
met prof.dr. Marian Füssel
za 3 sep, 12.30 uur
Oorlog als galanterie
met Mark Stoop
zo 4 sep, 12.30 uur
À l’amour comme à la guerre!
met dr. Joke Hermsen

Gratis kaarten bestellen noodzakelijk.

LEZINGEN VERENIGD ROND BACH
za 27 aug, 18.30 uur Janskerk
dr. Kailan Rubinoff
zo 28 aug, 18.30 uur Janskerk
dr. Jed Wentz
ma 29 aug, 18.30 uur Janskerk
dr. Kailan Rubinoff
di 30 aug, 18.30 uur Janskerk
dr. Kailan Rubinoff
wo 31 aug, 18.30 uur 
TivoliVredenburg
dr. Kailan Rubinoff

Gratis kaarten bestellen noodzakelijk.

STIMU-SYMPOSIUM
wo 31 aug t/m vr 2 sep
TivoliVredenburg , Club Nine

LUITSYMPOSIUM
za 3 sep, 9.30-12.45
TivoliVredenburg, Cloud Nine

Meer info: oudemuziek.nl/symposium

Tip: leuk voor kinderen!

Achtergrond 
& Onderzoek
Voor wie 
zoekt naar 
verdieping

Een primeur: het Internationaal Van 
Wassenaer Concours staat dit jaar in 
het teken van post-barok repertoire! 
In de aanloop naar het concours  
maken we kennis met enkele halve- 
finalisten.

RICERCHE PARALLELE
Giulio Padoin cello 
Gabriele Lucherini fortepiano

Giulio Padoin en Gabriele Lucherini ont-
moetten elkaar in 2018 als student aan 
de Schola Cantorum Basiliensis. Als duo 
richten ze zich op het herontdekken 
van didactische en esthetische bron-
nen van de achttiende en negentiende 
eeuw. In 2021 waren ze prijswinnaar 
van de International Chamber Music 
Competition ‘Beethoven in his time’ 
in Siegburg. In de halve finale van het 
IVWC spelen ze werken van Ludwig  
van Beethoven en Joseph Wölfl. ■●

wo 31 aug, 10.00-17.15 uur
Gasthuis Leeuwenbergh 
(ConcertLab)
Internationaal Van Wassenaer 
Concours     + live op EMTV

Halve finale
Gratis toegang

Kaarten: oudemuziek.nl/ivwc

INTERNATIONAAL 
VAN WASSENAER 
CONCOURS
OP WEG NAAR 
DE FINALE

http://oudemuziek.nl/festivalkrant
http://twitter.com/oudemuziek
http://facebook.com/oudemuziek
http://youtube.com/FestivalOudeMuziek
http://prof.dr
http://prof.dr
http://oudemuziek.nl/symposium
http://oudemuziek.nl/ivwc


  
 

  

11.00  Nevermind
  Conversations galantes:  
  Quentin & Guillemain

20.00  Sollazzo Ensemble / 
  Anna Danilevskaia
  Onder dezelfde hemel

LIVESTREAMS 
OP EMTV

+ 250 CONCERTEN IN 
DE VIDEO-CATALOGUS
SLUIT UW ABONNEMENT AF 
VIA EMTV.ONLINE

Geniet dagelijks 
van de mooiste 
online concerten

9.30  Zomerschool: dr. Karl Böhmer
 The Berlin taste: Frederick the Great 
 and his galant style / voertaal: Engels
 Janskerk 
 € 5

10.00  Tentoonstelling Gallant Robotics
tot Museum Speelklok gratis

17.00

11.00  Bachbox: Bachs virtuele 
tot Himmelsburg 
19.00 Neude gratis

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

 10.00  Artem Belogurov & Menno van Delft
 Klavierdemonstratie: 
 ‘Für Kenner und Liebhaber’
 Fundatie van Renswoude
 € 19 / € 17 / € 10 

 11.00  Nevermind   
 Conversations galantes: 
 Quentin & Guillemain        
 TivoliVredenburg, Hertz

 € 23 / € 20 / € 10

 11.00  Malgosia Fiebig
 Trio van Bachvariaties op beiaard 
 Domtoren 
 (luisterplaats: Flora’s Hof) gratis

 11.00  ĀRT HOUSE 17 / Michael Hell
 Geister von Sanssouci
 Paardenkathedraal 
 € 23 / € 20 / € 10 

 11.00  Giesta FRINGE

  Mulher, quién eres tú: 
 de vrouw in het Iberische lied
  ZIMIHC theater Wittevrouwen   *gratis

 11.00  [H]éros Ensemble FRINGE

  Het ballet van Eros: 
 liefdesliederen uit de 17de eeuw
  TivoliVredenburg, Grote Zaal *gratis

 11.30  Workshop orgelkids  
  Zelf een orgel bouwen
 TivoliVredenburg   *gratis

 12.00  Utrechts Klokkenluiders Gilde
  Feestelijk klokgelui 
  Domtoren / binnenstad gratis

 12.30  Sibil•la Ensemble FABULOUS FRINGE

  Van Hildegard tot Codex Torino: 
  gezangen uit de middeleeuwen
  Janskerk   *gratis

 
 

13.00  Handleiding Oude Muziek 
  Met Saskia Törnqvist / 
 voertaal: Nederlands
  Instituto Cervantes 
 € 130 / € 114

 13.00  Mitzi Meyerson
 Steffan: spectaculaire vernieuwer 
 Lutherse Kerk 
 € 19 / € 17 / € 10

 14.00  Workshop orgelkids  
  Zelf een orgel bouwen
 TivoliVredenburg   *gratis

 14.00  Kerato Quartet FRINGE

  Kohl, Cambini, Lutgen, Amon: 
  kwartetten voor strijktrio en hoorn
  St. Eloyen Gasthuis 

 14.00  Guy Maori FRINGE

  Scarlatti, Seixas, Soler: 
 Iberische klavecimbelsonates 
  Bartholomeus Gasthuis, 
 Smeezaal   *gratis

 15.00  Artem Belogurov & Menno van Delft
  Klavierdemonstratie: 
 ‘Für Kenner und Liebhaber’
  Fundatie van Renswoude 

 15.00  Ensemble Danguy
  De galante draailier 
  TivoliVredenburg, Hertz 
 € 23 / € 20 / € 10

 15.00  Anne Azéma & Shira Kammen
  Troubadours: liefde op een voetstuk  
  TivoliVredenburg, Cloud Nine 
 € 23 / € 20 / € 10 

 15.00  ĀRT HOUSE 17 / Michael Hell
  Geister von Sanssouci
  Paardenkathedraal 

 15.30  Sibil•la Ensemble FABULOUS FRINGE

  Van Hildegard tot Codex Torino: 
  gezangen uit de middeleeuwen
  Janskerk   *gratis

 15.30  Æstus FRINGE

  Amusement voor koning Frederik: 
  kamermuziek van Bach, 
 Benda en Janitsch 
  Museum Catharijneconvent   *gratis

 17.00  Stile Antico
  Voor en door vrouwen: 
 liederen uit de renaissance 
  Jacobikerk 
 € 28 / € 25 / € 10 

  

17.00  Les Passions de l’Âme 
  Geminiani’s La forêt enchantée
  Geertekerk 
 € 28 / € 25 / € 10

 18.30  Verenigd rond Bach: 
 dr. Kailan Rubinoff
  Historical performance in the   
 Netherlands of the 1960s / 
  voertaal: Engels
  Janskerk   *gratis

 20.00  Sollazzo Ensemble  + NAGESPREK 
 Onder dezelfde hemel    
 TivoliVredenburg, Grote Zaal 

 € 39 / € 29 / € 10

 20.00  Carolyn Sampson  + NAGESPREK

 & Joseph Middleton  
  Verlaine: Fêtes galantes
  TivoliVredenburg, Hertz 
 € 23 / € 20 / € 10

 22.30  Artem Belogurov, 
 Octavie Dostaler-Lalonde 
  & Viktor García García
  Rapsodische sonates voor cello 
 en fortepiano
  TivoliVredenburg, Cloud Nine 
 € 23 / € 20 / € 10

 24.00  Daria Spiridonova
  Twaalf klokslagen, één viool
  TivoliVredenburg, Grote Zaal 
 € 15 / € 13 / € 10

 * gratis kaarten reserveren noodzakelijk.

ZATERDAG 27 AUGUSTUS


