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Emotionele atletiek
met Pulcinella
‘Nooit eerder heeft een briljante
geest muziek van een dergelijke
grandeur, durf en fantasie voortgebracht,’ zei Baron Gottfried van Swieten eens over de muziek van Carl
Philipp Emanuel Bach. Hij componeerde muziek die bestaande conventies omverwierp en de oren van
vastgeroeste concertgangers vulde
met een nieuw geluid. Na het concert van het orkest Pulcinella van
vanavond kunt u niet anders dan
deze Bachtelg in uw hart sluiten.
‘Carl Philipp Emanuel Bach heeft een
speciaal plekje in ons hart,’ vertelt
muzikaal leider en celliste Ophélie
Gaillard. ‘Hij was verre van een bleke
epigoon van zijn vader en verstoorde
bestaande vormen en regels. Alle genres
waar hij zich mee bemoeide, waren
na hem niet meer hetzelfde. Als kind
hoorde ik Anner Bijlsma zijn Concerto

in A spelen. Zijn muziek heeft me nooit
meer losgelaten.’
‘Carl Philipp Emanuel laat de cello de
dialoog aangaan met het orkest, soms extreem sensueel, soms gewelddadig. Dergelijke muzikale uitbarstingen vereisen
van de uitvoerders een totale emotionele
en gevoelige betrokkenheid. Carl Philipp
Emanuel zei zelf dat je als musicus eerst
zelf de emotie moet voelen, die je dan bij
de luisteraar kan opwekken. Hij vraagt
van ons om een soort emotionele atleet
te zijn. Je moet dus echt de tijd nemen
om zijn vaak onrustige muzikale taal te
temmen.’ ■●

zo 28 aug, 20.00 uur
+ NAGESPREK
TivoliVredenburg,
Grote Zaal
Pulcinella / Ophélie Gaillard
Atleet van het affect:
symfonieën van C.P.E. Bach

Ben je 35 jaar of jonger en op zoek naar
gezelligheid, de mooiste oude muziek
en mede-enthousiastelingen? Kom bij
de Ambassadors of Early Music, onze
gratis community voor jonge oudemuziekliefhebbers.

AMBASSADORS
OF ontvang
EARLY
Als Ambassador
je korting opMUSIC
festivaltickets voor jezelf én drie vrienden, want: hoe meer zielen, hoe meer
vreugd. Plus, je wordt uitgenodigd voor
exclusieve Ambassador-events zoals de
gratis Fringe-tour langs concerten van
jonge topmusici op zaterdag 3 september.
Meer info en aanmelden:
oudemuziek.nl/ambassadors ■●

SIGNEERSESSIE
Vandaag signeert blokfluitist
Erik Bosgraaf cd’s in de foyer van
de Hertz in TivoliVredenburg. De
signeersessie vindt plaats na afloop
van zijn concert, om circa 16.10 uur.
zo 28 aug, 15.00 uur
TivoliVredenburg, Hertz
Bosgraaf, Bezuidenhout & Iliev
Bach & sons: een kleine
stijlgeschiedenis
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De lieveling van het 18de-eeuwse operapubliek

Beste
Baldassare ...
Hoe het heurt
aan het hof
anno 1517
Beste Baldassare,
Mijn zoon is onlangs vijftien geworden.
Hij wil gaan studeren aan de universiteit
van Bologna, maar dat heb ik hem verboden. Hij gaat die jaren oefening in de
krijgskunst toch zeker niet zomaar weggooien?! Hoe kan ik mijn zoon overtuigen
om het militaire pad te kiezen?
Seigneur Guillaume de M.

Louis Tocqué, Portret van Pierre de Jéliote, 1755. Hermitage Museum, St. Petersburg

Reinoud Van Mechelen
laat Pierre de Jéliote
herleven
Wanneer je in achttiende-eeuws Parijs een operavoorstelling bezocht,
kon je niet om Pierre de Jéliote heen. Hij was zonder twijfel de beste tenor
van zijn tijd. Aan de Belgische sterzanger Reinoud Van Mechelen de eer
om ons langs de talloze operarollen te leiden die Jean-Philippe Rameau
en zijn tijdgenoten voor zijn historische collega componeerden.

Als jonge twintiger verliet Jéliote zijn
geboortegrond, de Pyreneeën, voor hét
muzikale centrum van de Franse opera:
Parijs. Hij verleidde de hoofdstad onmiddellijk door te schitteren op het toneel,
maar verscheen ook in de concertserie
Concert Spirituel en aan het koninklijke
hof. Met zijn grote bereik en charmante
kleuren wist Jéliote zijn publiek volledig
in te pakken. Zijn stem was ‘de meest
zeldzame die men ooit heeft gehoord,
aan de ene kant door het volume en de
volheid van de klank, aan de andere kant
door de doordringen schittering van het
zilveren timbre,’ schreef een van zijn
bewonderaars.
Jéliotes glansrijke carrière had hij voor
een groot deel te danken aan de steun van

Jean-Philippe Rameau, die voor hem op
maat gesneden rollen componeerde. Zo
ontstond een dertigjarige samenwerking,
van Hippolyte et Aricie in 1733 tot Les
Boréades in 1763. Een bloemlezing uit
prachtige aria’s van Rameau, Francoeur,
Rebel en Jéliote zelf passeren vanavond
in het concert van a nocte temporis de
revue, met de Reinoud Van Mechelen in
de titelrol. ■●

zo 28 aug, 17.00 uur
TivoliVredenburg, Grote Zaal
a nocte temporis /
Reinoud Van Mechelen
Jéliote, de haute-contre van Rameau

Beste Seigneur Guillaume de M.,
U behoort duidelijk tot het Franse volk.
Dat verraadt niet alleen uw naam, maar
vooral de schandelijke overtuiging die uit
uw schrijven naar voren komt. Waarom
erkennen de Fransen alleen de wapenkunst en laten ze alle andere magnifieke
zaken links liggen? U lijkt de wetenschap
wel te minachten. Deed uw volk maar net
zoveel moeite om uw kennis te laten schitteren als u uw best doet om uw wapens
te laten blinken. Het krijgsbedrijf en de
wetenschap zijn immers beide noodzakelijke metiers voor een volmaakte hoveling.
Een krijgsheer laat zich in vredestijd toch
niet met wapenrusting en al in de kast
opbergen? Hij zou zowaar vastgeroest
raken! Denk eens aan Alexander de Grote
en al die andere eersteklas legeraanvoerders uit de oudheid, bij wie geleerdheid samenging met dapperheid. Zelfs de woeste
veldheer Hannibal hield zich bezig met
de letteren (ik geloof dat hij zelfs eigenhandig een boek heeft geschreven in het
Grieks). Wonderbaarlijk dat uw zoon al in
zijn tienerjaren tegen eigen land en volk
in en met de rede als leidraad zijn eigen
pad heeft gekozen. Waarom u hem dat zo
kwalijk neemt, is mij een raadsel. ■●
Geïnspireerd op Baldassare Castigliano, Il libro
cortigiano (Het boek van de hoveling, 1517).
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Boven: Menno van Delft bespeelt zeldzame historische klavieren en moderne kopieën tijdens zijn klavierdemonstratie
met Artem Belogurov in de Fundatie van Renswoude. Laatste kaarten: zo 28 aug, 10.00 uur
Onder: Artist in residence Nederlandse Bachvereniging / Shunske Sato luidt het Festival Oude Muziek Utrecht
in met feestelijke klanken van Carl Philipp Emanuel en Johann Sebastian Bach.
Foto’s: Marieke Wijntjes (boven), Foppe Schut (onder)
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Recitals rond
lunchtijd

Het gouden begin van de luitmuziek

LUITGROOTMEESTER
HOPKINSON SMITH
Geniaal, maar vol gaten: de schitterende luitmuziek van Francesco
Spinacino werd aan het begin van de zestiende eeuw gepubliceerd in
een editie die vol stond met fouten. Met Hopkinson Smith heeft het
festival een luitkunstenaar par excellence in huis gehaald om zijn
creativiteit erop los te laten. In de Lutherse kerk stort Smith zich
op het glansrijke repertoire van Spinacino en tijdgenoten.

© VICO CHAMLA

© STAATLICHES MUSEUM SCHWERIN

De achttiende eeuw bracht een wervelende wind met zich mee die een
rigoureuze koerswijziging opleverde
in de muziek. In het klavecimbelrepertoire gingen de remmen pas
echt los. Capricieuze krullen, grillige
fantasieën en toetsenacrobatiek waar
je u tegen zegt: elke dag om 13.00 uur
hoort u in de Lutherse Kerk hoe de
zonen van Johann Sebastian Bach en
hun Franse tijdgenoten het onderste uit de kan haalden. De perfecte
manier om uw dagprogramma op te
vullen. ■●

De Italiaanse luitmuziek aan het begin
van de zestiende eeuw vormt een mijlpaal
in de muziekgeschiedenis. De luitboeken
met werken van Spinacino en zijn collega
Joan Ambrosia Dalza zijn niet alleen de
eerste luitmuziek die in druk verscheen,
maar zijn überhaupt de vroegst overgeleverde bronnen van luitrepertoire, enkele
oudere fragmenten daargelaten. Voordat
de Franse luittraditie in de zeventiende
eeuw Europa domineerde, waren het deze
zestiende-eeuwse Italianen die het muzikale stof deden opwaaien.
Prik je door de lacunes in de bladmuziek
van Spinacino heen, dan openbaart zich
de virtuoze luitkunst van deze Italiaan.

GALLANT ROBOTICS
TENTOONSTELLING
27 AUG - 4 SEP
10.00 - 17.00 UUR,
MUSEUM SPEELKLOK
GRATIS TOEGANG

Smith weet de losse eindjes binnen de
improvisatorische solostukken feilloos
aan elkaar vast te knopen. Niet minder
virtuoos is de energetische en vindingrijke muziek van Spinacino’s collega
Dalza. Liefhebbers van countrymuziek
zullen daarin af en toe passagewerk
herkennen dat wel wat weg heeft van
bluegrass. ■●

zo 28 aug, 13.00 uur
Lutherse Kerk
Hopkinson Smith
Een gouden begin:
luitmuziek in druk

ma 29 aug, 13.00 uur
Anders Muskens
Bach 3
30 aug, 13.00 uur
Jean Rondeau
Gesigneerd, C.P.E.
wo 31 aug, 13.00 uur
Louise Acabo
Gaspard versus Elisabeth

+ live op EMTV

do 1 sep, 13.00 uur
Andreas Staier
Ongetemd | Welgetemperd
vr 2 sep, 13.00 uur
Jean-Christophe Dijoux
Johann Mattheson: galanterie
ter discussie
za 3 sep, 13.00 uur
Carole Cerasi
Duphly, le gracieux
zo 4 sep, 13.00 uur
Aurélien Delage
Parijse rocaille aan het klavier
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INTERNATIONAAL
VAN WASSENAER
CONCOURS
OP WEG NAAR
DE FINALE

Ala Aurea: de middeleeuwen vrij vertolkt

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 halvefinalisten.

EL GABINETE DE MÚSICA
Lukas Hamberger viool / Soko Yoshida
altviool / Carlos Leal Cardín cello
De naam El Gabinete de Música is geïnspireerd op de muziekkabinetten van
de achttiende eeuw: intieme vertrekken
waar men weg van de grandeur van de
balzaal privé van muziek konden genieten. Het ensemble wil een lans breken
voor ondergewaardeerde kamermuziek
die daar kan hebben geklonken: duo’s
en trio’s voor strijkers, zónder fortepiano dus. In de halve finale speelt El
Gabinete de Música een trio van Luigi
Boccherini. ■●

wo 31 aug, 10.00-17.15 uur + live op EMTV
Gasthuis Leeuwenbergh (ConcertLab)
Internationaal Van Wassenaer
Concours
Halve finale
Gratis toegang
Kaarten: oudemuziek.nl/ivwc

COLOFON
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

Wolfram von Eschenbachs
Parzival verklankt
Een hondenneus, tanden als van
een everzwijn, oren als een beer en
wimpers die zo lang zijn dat je er een
vlecht van kan maken: Wolfram von
Eschenbach wist tovenares Cundrîe
kleurrijk te beschrijven in zijn
ridderroman Parzival. In niets lijkt ze
op de elegante dames aan het hof
van de legendarische koning Arthur.
Ensemble Ala Aurea verklankt haar
verhaal in een concert van ‘vrije
middeleeuwse muziek’.
De heidense Cundrîe, de mythische
boodschapper van de Graal, is een
paradoxale figuur. Anders dan haar
monsterlijke uiterlijk doet vermoeden,
betekent haar naam ‘de versierde’. Ze
draagt verfijnde japonnen van satijn en
goudbrokaat en een hoed getooid met
pauwenveren. Maar haar belangrijkste
sieraad is haar menselijkheid, haar
mededogen, en haar wijsheid, waarmee
ze ridder Parzival en de zijnen de morele
weg wijst.
De middeleeuwenspecialisten van Ala
Aurea roepen dit buitenbeentje aan
met passages uit het Parzivalverhaal,
van Cundrîes aankomst bij het hof van
koning Arthur tot haar benoeming van
Parzival tot heer van de Graal. Er zijn
nagenoeg geen melodieën gerelateerd
aan de Parzivallegende overgeleverd.
Daarom selecteerde muzikaal leider en

zangeres Maria Jonas voor elke romanpassage melodieën uit middeleeuwse
bronnen, zoals het veertiende-eeuwse
Kolmarer Liederhandschrift en liederen
van de dichter Heinrich Frauenlob, waarbij het ensemble de begeleiding improviseert: vrije middeleeuwse muziek. ■●

zo 28 aug, 15.00 uur
Nicolaïkerk
Ala Aurea / Maria Jonas
Cundrîe: tovenares, wijze, heldin

GEEF EEN TOEGIFT
We willen graag
dat iedereen kan
genieten van het
Festival Oude
Muziek Utrecht.
Daarom presenteert
het festival dit jaar
opnieuw ‘De Toegift’.
Voor € 12,50 geeft
u mensen met beperkte financiële
middelen toch de kans een van
onze concerten te bezoeken. Met
het bedrag dat we op deze manier
ophalen, betalen we kaarten voor
mensen met minder financiële middelen. We werken hiervoor samen
met Stichting De Tussenvoorziening. U schenkt een Toegift via
oudemuziek.nl/detoegift

ZONDAG 28 AUGUSTUS
10.00

13.00 Handleiding Oude Muziek
		Met Saskia Törnqvist /
voertaal: Nederlands
		Instituto Cervantes
€ 130 / € 120

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

10.00
tot
17.00

Tentoonstelling Gallant Robotics
Museum Speelklok
gratis

11.00
tot
19.00

Bachbox: Bachs virtuele
Himmelsburg
Neude

gratis

10.00 Artem Belogurov & Menno van Delft
		
Klavierdemonstratie: ‘
Für Kenner und Liebhaber’
		Fundatie van Renswoude
		€ 19 / € 17 / € 1

© RITA CUGGIA

11.00 Nevermind
		Gloedvolle kwartetten van C.P.E. Bach
		TivoliVredenburg, Hertz
€ 23 / € 20 / € 10

16.00 Frans Haagen
		
Sonates voor klepels
		Domtoren
(luisterplaats: Flora’s Hof)

17.00 ClubMediéval
		Gruuthuse: eer het hart het begeeft
		Pieterskerk
€ 23 / € 20 / € 10
17.00 a nocte temporis
		Jéliote, de haute-contre van Rameau
14.00 Workshop orgelkids		
		TivoliVredenburg, Grote Zaal
		Zelf een orgel bouwen
€ 28 / € 25 / € 10
*gratis
		TivoliVredenburg
18.30 Verenigd rond Bach: dr. Jed Wentz
14.00 Æstus
FRINGE
		
Gustav Maria Leonhardt and
		Amusement voor koning Frederik: 		
		the Nederlandse Bachvereniging / 		
kamermuziek van Bach, Benda
voertaal: Engels
en Janitsch
		Janskerk
*gratis
		De Witte Lely
*gratis
20.00 Pulcinella /
+ nagesprek
14.00 Duo de Lena
FRINGE
Ophélie Gaillard
		
Telemann en Mademoiselle Duval:
Atleet van het affect:
		werken voor harp en fagot
symfonieën van C.P.E. Bach
		St. Eloyen Gasthuis
		TivoliVredenburg, Hertz
€ 28 / € 25 / € 10
14.00 Kerato Quartet
FRINGE
		
Kohl, Cambini, Lutgen, Amon: 		
20.00 Huelgas Ensemble /
+ nagesprek
kwartetten voor strijktrio en hoorn
Paul van Nevel
		Het Huis Utrecht
*gratis
		Supreme Englishness 		
Domkerk
15.00 Artem Belogurov & Menno van Delft
		
Klavierdemonstratie:
* gratis kaarten reserveren noodzakelijk.
‘Für Kenner und Liebhaber’
		Fundatie van Renswoude
13.00 Hopkinson Smith
		Een gouden begin: luitmuziek in druk
		Lutherse Kerk
€ 19 / € 17 / € 10

Erik Bosgraaf, Kristian Bezuidenhout
en Ivan Iliev
		Bach & sons:
een klein stijlgeschiedenis
		TivoliVredenburg, Hertz
€ 23 / € 20 / € 10

15.00

11.00 ĀRT HOUSE 17 / Michael Hell
		
Geister von Sanssouci
		Paardenkathedraal
		€ 23 / € 20 / € 10
11.00 La Belle Noiseuse
		
Carl Philipp Emanuel Bach:
liederen en triosonates
		
ZIMIHC theater Wittevrouwen

FRINGE

11.00 Guy Maori
		Scarlatti, Seixas, Soler:
Iberische klavecimbelsonates
		Bartholomeus Gasthuis,
Smeezaal

FRINGE

*gratis

*gratis

15.00 Ala Aurea / Maria Jonas
		
Cundrîe: tovenares, wijze, heldin
		Nicolaïkerk
€ 23 / € 20 / € 10

15.00 ĀRT HOUSE 17 / Michael Hell
		
Geister von Sanssouci
		Paardenkathedraal
*gratis
€ 23 / € 20 / € 10
11.30 Workshop orgelkids		
15.30 Contre le Temps
FABULOUS FRINGE
		Zelf een orgel bouwen
		Mariagezangen van Hildegard
		TivoliVredenburg
*gratis
tot Dufay
		Stadsklooster
*gratis
12.30 Duo Suzanne
FABULOUS FRINGE
		
Vader en zoons Bach:
15.30 La Belle Noiseuse
FRINGE
fluitsonates
		
Carl Philipp Emanuel Bach:
		
TivoliVredenburg, Grote Zaal
*gratis
liederen en triosonates
		
ZIMIHC theater Wittevrouwen *gratis

		
Geniet dagelijks
van de mooiste
online concerten
13.00		 Hopkinson Smith
		
Een gouden begin:
		 luitmuziek in druk
20.00		 Huelgas Ensemble /
		 Paul Van Nevel
		 Supreme Englishness
+ 250 CONCERTEN IN
DE VIDEO-CATALOGUS
SLUIT UW ABONNEMENT AF
VIA EMTV.ONLINE

