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Even rustig opstarten… 
Geen betere manier om de 
festivaldag te beginnen dan 
met een van deze concerten 
in de kamermuziekzaal van 
TivoliVredenburg.

di 30 aug, 11.00 uur
TivoliVredenburg, Hertz
Marc Mauillon, Angélique 
Mauillon & Pierre Hamon
La doussa votz

wo 31 aug, 11.00 uur
TivoliVredenburg, Hertz
Rachel Brown
Traverso goes solo

do 1 sep, 11.00 uur
TivoliVredenburg, Hertz
Wills, Dostaler-Lalonde 
& Belogurov
Fluitsonates van Frederik 
en Wilhelmina

vr 2 sep, 11.00 uur
TivoliVredenburg, Hertz
Saladin, Fritz, Asabuki & Rosin
Het vroege hobokwartet

za 3 sep, 11.00 uur
TivoliVredenburg, Hertz
Noémie Lenhof & Guillaume 
Haldenwang
De kroon op de viola da gamba

vr 4 sep, 11.00 uur
TivoliVredenburg, Hertz
Les Plaisirs du Parnasse
Leclair tussen vriend en vijand

Toonschilderingen van Rebel, Telemann en Gluck

Jordi Savall 
in zijn element

DAGKRANT MAANDAG 29 AUGUSTUS 2022

Rebel was niet de enige componist die in 
de ban was van deze compositietechniek: 
ook Georg Philipp Telemann en Chris-
toph Willibald Gluck wisten er wel raad 
mee. In Telemanns Hamburger Ebb’ und 
Fluth nemen we een duik in de mytholo-
gie. Waterwezens als de verliefde zeegod 
Neptunus en de waternimf Thetis laten 
van zich horen in een orkeststuk vol 
razende golven. Met Gluck zetten we nog 
een stap verder. Zijn revolutionaire ballet 
Don Juan ou le festin de Pierre brengt de 
avond met een afdaling naar onderwereld 
tot een verzengend einde.  ■●

ma 29 aug, 20.00 uur  + live op EMTV  
TivoliVredenburg,  + NAGESPREK

Grote Zaal
Le Concert des Nations / 
Jordi Savall
Telemann, Rebel, Gluck 

Chaos! Op zijn 71ste liet barokcom-
ponist Jean-Féry Rebel de oren van 
het Franse publiek klapperen. Met 
een sensationele warboel van noten 
opende hij zijn ballet Les Élemens. 
Het choquerende openingsakkoord 
luidde een nieuw hoofdstuk in de 
muziekgeschiedenis in. Jordi Savall 
stort zich samen met Le Concert 
des Nations op deze chaotische 
partituur en brengt daarnaast niet 
minder imposante klanktaferelen 
van Telemann en Gluck.

Water, lucht, aarde en vuur gaan in Les 
Élemens het gevecht aan met Chaos. 
Aan dirigent en orkest de taak om het 
notenkluwen aan het begin van het stuk 
te ontwarren en de vier elementen in 
harmonie te brengen. Het orkestwerk is 
met vurig spelende violen en fluiten die 
stromend water nabootsen het ultieme 
voorbeeld van toonschildering.

artist in 
residence



Beste Baldassare,
Er zijn veel soorten muziek, zowel voor de 
stem als voor instrumenten. Ik zou graag 
van u weten waar de hoveling zich het 
beste op kan toeleggen. De viola da gamba, 
het virginaal, een cornetto…?
Gasparo

 

Beste Seigneur Guillaume de M.,
Waar te beginnen…! Waar kan men zijn 
vrije tijd beter mee besteden dan met 
de schone klanken der toonkunst? Als 
een hoveling naast zijn beroepsmatige 
activiteiten aan het hof niet ook musicus 
is, heb ik daar heel wat op aan te merken. 
Niet alleen moet hij noten kunnen lezen, 
hij moet van alle instrumenten iets weten 
en er meerdere kunnen bespelen. Alle 
toetsinstrumenten zijn een goede keuze: 
ze klinken prachtig en je hoeft er niet al 
te lang voor te oefenen om er iets moois 
op te kunnen spelen. Dan zijn er nog de 
strijkinstrumenten. Die klinken op zich-
zelf al heel kunstig, maar zijn nóg mooier 
wanneer ze samengaan met de menselijke 
stem, want dan gaat de poëtische woor-
denpracht nog meer schitteren. Neem 
liever geen blaasinstrument ter hand, 
want bolle wangen zijn niet bepaald 
aantrekkelijk om naar te kijken. Voor 
vrouwen geldt: maak bij het zingen of 
spelen niet al te veel en zeker geen luide 
versieringen. Voor u is het sleutelwoord 
grazioso, niet virtuoso. En dames, kiest u 
alstublieft een passend instrument. Een 
vrouw met een fluit, trompet of – wee hen 
– een trommel: een dergelijk onfraai beeld 
ziet men niet graag. Bovendien verliest 
de vrouw haar lieftalligheid in het luide 
geschal van deze instrumenten en dat is 
wel het laatste wat we willen. ■●

Het hoogste goed voor een hoveling? 
Volgens de Italiaanse graaf en schrij-
ver Baldassare Castiglione was dat 
sprezzatura, of lossigheydt, zoals zijn 
tijdgenoten uit de Lage Landen het 
zoudenbeschrijven. Men moest in alles 
wat men deed of zei de indruk wekken 
dat het geen enkele moeite kostte. Óók 
in de muziek. 

Aan het begin van de zestiende eeuw 
schreef Castiglione een praktische hand-
leiding voor het leven aan het hof: Il libro 
cortigiano. Omgangsvormen, vaardighe-
den, attitudes: in detail beschreef hij de 
kennis en het gedrag dat van de per-
fecte hoveling werd verwacht, inclusief 
welke muziekinstrumenten ze moesten 
beheersen. Ook voor musici was sprezza-
tura het sleutelwoord: de techniek achter 

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

ma 29 aug, 22.30 uur
Domkerk
Huelgas Ensemble / Paul Van Nevel
Het oor van Baldassare 
Castiglione

De kunst van het Huelgas Ensemble

Het oor 
van Baldassare 
Castiglione
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Geïnspireerd op Baldassare Castigliano, Il libro 
cortigiano (Het boek van de hoveling, 1517).

hun kunst moest verborgen blijven en 
geforceerdheid was uit den boze.

Met het ongeëvenaarde Huelgas Ensem-
ble als gids reizen we door de muzikale 
wereld die Castiglione tot deze visie 
inspireerde. Milaan vormt het vertrek-
punt van een reis die met motetten, 
missen, chansons en Italiaanse liederen 
voert langs Mantua, Urbino en Rome 
tot in Toledo, waar Castiglione in 1529 
overleed. ■●

Rafaël, Portret van Baldassare Castiglione, 1514-1515. Parijs, Musée du Louvre

emtv.online      KIJKTIP 
Greep u naast een kaartje voor het uitverkochte concert van het Huelgas 
Ensemble op zondag 28 augustus? Via Early Music Television geniet 
u alsnog van de opname van hun programma Supreme Englishness. 
Sluit uw abonnement af via emtv.online en krijg direct toegang tot alle 
livestreams van het Festival Oude Muziek Utrecht.



De zangers, musici, acteurs en komieken van ĀRT HOUSE 17 spelen in de Paardenkathedraal de muziektheatervoorstelling  
Geister von Sanssouci, met karakters, verhaallijnen, en topcomponisten uit het leven van koning Frederik de Grote.  
U kunt de voorstelling nog bezoeken op 1, 2, 3 en 4 september om 11.00 en 15.00 uur. Kaarten: oudemuziek.nl/sanssouci Foto: Foppe Schut 
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http://oudemuziek.nl/sanssouci


Zo vader, zo zoon

Familiebedrijf 
Bach & zn.

Sprak je in de achttiende eeuw met een 
muziekliefhebber over Herr Bach, dan 
riep die niet – zoals wij tegenwoordig – 
uit ‘Ah! Johann Sebastian!’ Integendeel: 
de naam Bach was destijds onmiskenbaar 
verbonden met zijn zoon Carl Philipp 
Emanuel. Als klavierspeler van koning 
Frederik de Grote in Berlijn en later als 
muziekdirecteur van Hamburg werkte hij 
gestaag aan zijn oeuvre, en zorgde tegelij-
kertijd voor de compositorische erfenis 
van zijn vader. Grillig, extreem expres-
sief, en vol elektriciteit: de muziek van 
Carl Philipp Emanuel pakt je helemaal in.

Het vakmanschap van Johann Sebastian, 
de heftige Sturm und Drang van Wilhelm 
Friedemann en de sierlijke klanken waar-
mee Johann Christian vanuit Londen 
het Europese continent veroverde: het 
festivalprogramma biedt u de keus. ■●

di 30 aug, 20.00 uur  + live op EMTV

TivoliVredenburg, Grote Zaal  + NAGESPREK

Nederlandse Bachvereniging
Een wonderlijke partituur: 
Graun, Telemann, J.S. Bach

 
di 30 aug, 22.30 uur
TivoliVredenburg, Hertz
il Convito / Maude Gratton
De beste Bach? Concerti van 
Wilhelm Friedemann

za 3 sep, 17.00 uur 
Geertekerk
Les Ambassadeurs ~ La Grande 
Écurie / Alexis Kossenko
C.P.E.’s concerti voor traverso

zo 4 sep, 20.00 uur  + live op EMTV

TivoliVredenburg, Grote Zaal
Orkest van de Achttiende Eeuw
Feestelijke sinfonfia’s 
en concerti van C.P.E.

Bekijk alle concerten rond de familie 
Bach op oudemuziek.nl/bach

4

De oudemuziekscene van Neder-
land kent een enerverende  
geschiedenis. Vanuit de Janskerk 
cureert musicologe Kailan Rubinoff 
een gratis lezingenreeks rond de 
geschiedenis van de Bachvereni-
ging en de oudemuziekbeweging  
in het algemeen. Vandaag: de 
manier waarop Josquin aan het 
begin van de twintigste eeuw door 
Nederlandse musicologen werd 
geannexeerd.

ma 29 aug, 18.30 uur
Janskerk 
Verenigd rond Bach: 
dr. Kailan Rubinoff
(Re)claiming Josquin: 
The ‘Netherlandic school’ 
of Renaissance composers

Reserveer uw gratis kaarten via 
oudemuziek.nl  ■●

VERENIGD 
ROND BACH
OUDE MUZIEK 
IN NEDERLAND

SIGNEERSESSIE
Vandaag signeert celliste  
Ophélie Gaillard cd’s in de foyer 
van de Hertz in TivoliVredenburg. 
De signeersessie vindt plaats 
na afloop van haart concert met 
Pulcinella, om circa 18.10 uur.

ma 29 aug, 17.00 uur
TivoliVredenburg, Hertz
Pulcinella / Ophélie Gaillard
Bach na Bach: Symfonieën van 
C.P.E. en W.F.Johann Sebastian Bach, Wilhelm  

Friedemann Bach, Johann Christian Bach,  
Carl Philipp Emanuel Bach

Met een vader genaamd Johann Sebastian Bach en ooms, neven en nichten 
die allemaal in de muziek zitten, heb je als jonge Bachtelg twee keuzes: 
een leven ver weg van de muziek of een pad dat langs diepe voetsporen en 
lange schaduwen loopt. Bachs zoon Carl Philipp Emanuel koos voor het 
laatste. Iedere festivaldag laat dit genie van zich horen, en met hem 
passeren ook enkele van zijn broers en de oude Bach zelf de revue.

http://oudemuziek.nl/bach
http://oudemuziek.nl


COLOFON

Galanterie van J.S. en J.C. Bach

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

Johann Sebastian Bachs meest galante 
werk? Dat moet wel zijn Musikalisches 
Opfer zijn, een sterk staaltje contra-
punt waarin de strikt gestileerde, 
barokke stijl en de luchtigere muzikale 
taal van de nieuwe tijd samenkomen. 
Nog galanter is de muziek van zijn 
jongste zoon Johann Christian, die de 
bewondering oogstte van de piepjonge 
Mozart. Met twee festivalconcerten 
richt Il Gardellino de blik op zowel 
vader als zoon.

Toen Johann Sebastian Bach in 1747 
zijn zoon en hofmusicus Carl Philipp 
Emanuel bezocht in Potsdam, kon hij nog 
geen stap zetten of hij werd al ontbo-
den door koning Frederik de Grote. Het 
verzoek: improviseren op een door de 
koning zelf bedacht thema, in de sierlijke 
galante stijl waar de koning zo van hield. 
Terug in Leipzig werkte Bach het thema 
verder uit tot zijn Musikalisches Opfer, 
een prestigieuze collectie van ricercares, 
canons en een triosonate. Hij stuurde een 
pakketje bladmuziek op naar Potsdam, 
maar of zijn uitwerking van de konink-
lijke vlaag van inspiratie ooit binnen de 
paleismuren heeft geklonken, dat blijft 
een raadsel. 

Bij zoon Johann Christian wordt de 
galante stijl op de spits gedreven.  
In hun tweede festivalconcert bekijkt 
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Tip: leuk voor kinderen!

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.

DUO L’ANIMA
Matylda Adamus cello
Anastasiya Akinfina fortepiano

Matylda Adamus en Anastasiya Akin-
fina vormden in 2021 Duo l’Anima om 
weinig gehoorde componisten uit het 
begin van de achttiende eeuw onder de 
aandacht te brengen, zoals werken uit 
het klooster van Sandomierz in Polen. 
Sindsdien verbreedden ze hun focus 
naar duo-repertoire uit de negentiende 
eeuw. In de halve finale van het IVWC 
spelen ze werken van Jean-Louis 
Duport en Wolfgang Amadeus Mozart.

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 ■●

INTERNATIONAAL 
VAN WASSENAER 
CONCOURS
OP WEG 
NAAR DE FINALE

IL GARDELLINO
MET DE BLIK OP BACH

 

Olga Pashchenko

Il Gardellino zijn kunst door de bril van 
de achtjarige Mozart. Deze raakte tijdens 
een bezoek aan Londen in de ban van 
Johann Christians expressieve klavier-
sonates en vormde ze om tot enkele van 
zijn eerste orkestwerkjes. Met Olga Pash-
chenko aan het klavier laten we ons be-
koren door deze eerste compositorische 
schreden op de grens van het galante en 
klassieke tijdperk. ■●

ma 29 aug, 11.00 uur  + live op EMTV

TivoliVredenburg, Hertz
Il Gardellino
Bachs Musikalisches Opfer

wo 31 aug, 17.00 uur
Geertekerk
Il Gardellino & Olga Pashchenko
Johann Christian Bach door 
de bril van Mozart
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http://oudemuziek.nl/festivalkrant
http://twitter.com/oudemuziek
http://facebook.com/oudemuziek
http://youtube.com/FestivalOudeMuziek
http://oudemuziek.nl/ivwc


  
 

  

11.00  Il Gardellino
  Bachs Musikalisches Opfer

20.00  Le Concert des Nations /  
  Jordi Savall
  Rebel, Telemann, Gluck

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. Michael Maul  
  J.S. Bach, Frederick the Great 
 and the politics of Musikalisches Opfer / 
 voertaal: Engels
  Janskerk 
 € 5

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

10.00  Tentoonstelling Gallant Robotics
tot Museum Speelklok gratis

17.00

11.00  Bachbox: Bachs virtuele 
tot Himmelsburg 
19.00 Neude gratis

11.00  Il Gardellino  
  Bachs Musikalisches Opfer
  TivoliVredenburg, Hertz  

 € 23 / € 20 / € 10

11.00  Maciej Skrzeczkowski FRINGE

  Vorm versus vrijheid: 
 Franse klavecimbelwerken 
  uit de barok
  Fundatie van Renswoude  

11.00  In Cytharis FRINGE

  Geen pijpen, maar snaren: 
 15de-eeuwse orgelwerken 
  op luit, harp en trombone
  Stadhuis, Trouwzaal 

11.00  Anna Urpina FRINGE

  A tempo di danza: 
 de soloviool in de barok
  KUUB 

12.30  Jasper Bärtling-Lippina FABULOUS FRINGE

  De galante luit: Baron en   
 Falckenhagen 
  Fundatie van Renswoude 

13.00  Handleiding Oude Muziek 
  Met Mark Brouwers / 
 voertaal: Nederlands
  Instituto Cervantes 
 € 128 / € 114

13.00  Anders Muskens
  Bach 3
  Lutherse Kerk 
 € 19 / € 17 / € 10

14.00  Duo Agaiarov-Illes FRINGE

  Rebel en Jacquet de la Guerre:   
 preludes en vioolsonates 
  Gertrudiskapel    *gratis

14.00  COHAERE ENSEMBLE FRINGE

  De galante suite: Marais, 
 De Marseille, Couperin
  ZIMIHC theater Wittevrouwen   *gratis

15.00  Ensemble Leones
  Binchois & Dufay: Rendez-vous 
 in Bourgondië
  Pieterskerk 
 € 23 / € 20 / € 10 

15.30  Jasper Bärtling-Lippina  FABULOUS FRINGE

  De galante luit: Baron en   
 Falckenhagen 
  Fundatie van Renswoude   *gratis

15.30  Vox Præterita FRINGE

  Frescobaldi, Froberger, Donati e.a.: 
  werken voor orgel, trombone 
 en zink
  Janskerk   *gratis

16.00  Arie Abbenes 
  Pantheon van buitenbeentjes 
 op beiaard
  Domtoren 
 (luisterplaats: Flora’s Hof) gratis

17.00  Pulcinella
  Bach na Bach: 
 Symfonieën van C.P.E. en W.F.
  TivoliVredenburg, Hertz 
 € 28 / € 25 / € 10

18.30  Verenigd rond Bach: 
 dr. Kailan Rubinoff 
  (Re)claiming Josquin: 
 the ‘Netherlandic school’ of   
 Renaissance composers / 
 voertaal: Engels
  Janskerk  *gratis

20.00  Le Concert des Nations / + NAGESPREK

 Jordi Savall  
  Rebel, Telemann, Gluck  
 TivoliVredenburg, Grote Zaal 

 € 46 / € 38 / € 10
 

22.30  Huelgas Ensemble / Paul van Nevel
  Het oor van Baldassare Castiglione
  Domkerk 
 € 23 / € 20 / € 10

 * gratis kaarten reserveren noodzakelijk.
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