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ARTIST 
IN RESIDENCE
MARC MAUILLON

Is hij tenor? Bariton? Beide? Zanger 
Marc Mauillon doet niet aan hokjes. 
Met een stem die zowel tenor- als 
baritonpartijen aankan, beweegt hij 
zich vrijelijk tussen genres en tijdper-
ken. Net zo lief zingt hij middeleeuwse 
liefdesliederen als renaissancere-
pertoire, barokopera’s of het delicate 
filigraanwerk van de rococo. En dat 
met een stem waarmee hij zijn publiek 
helemaal inpakt.

Vanochtend begint hij zijn festivalresi-
dentie met een middeleeuwse aubade. 
Samen met zijn zus Angélique en boe-
zemvriend Pierre Hamon geeft hij een 
intiem recital met liefdesliederen van 
Provençaalse troubadours als Marcabru, 
Bernart de Ventadorn en Giraut de  
Bornelh. Marc Mauillon: ‘Het trouba-
dour-repertoire herbergt zoveel schatten 
en maar weinig daarvan bereiken de po-
dia van onze tijd. Deze liederen verdienen 
het om ontdekt en gehoord te worden. 
Daar is heel wat verbeeldingskracht voor 
nodig, want je hebt weinig houvast aan 
wat er aan noten is overgeleverd.’ Aan 
geestdrift en verbeeldingskracht geen 
gebrek bij Mauillon. Met zijn immense 
vocale kleurenpalet werpt hij in de Hertz 
het licht op de poëtische finesse van deze 
twaalfde- en dertiende-eeuwse liederen.

Lees verder op pagina 2.

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

Na afloop signeert Marc Mauillon 
cd’s in de foyer van de Hertz.

De Nederlandse Bachvereniging opnieuw aan zet

Een wonderlijke 
partituur

DAGKRANT DINSDAG 30 AUGUSTUS 2022

Telemann, muziek die ten tijde van de 
samenstelling van de passie in de jaren 
1750 al enkele decennia oud was. Maak 
ook kennis met een lievelingscomponist 
van koning Frederik de Grote: Carl Hein-
rich Graun, destijds helemaal ‘trending’. 
En dan duiken er nog enkele stukken van 
Johann Sebastian Bach op. Shunske Sato: 
‘Als je die hoort… je ruikt haast dat het 
Bach is!’ Bij de onovertroffen passiever-
tolkers van de Nederlandse Bachvereni-
ging is deze in nevelen gehulde muziek 
vanavond in uitstekende handen. ■●

di 30 aug, 20.00 uur  + live op EMTV  
TivoliVredenburg,  + NAGESPREK

Grote Zaal 
Nederlandse Bachvereniging / 
Shunske Sato
Een wonderlijke partituur: 
Graun, Telemann en J.S. Bach

Voor de tweede keer deze festivaleditie 
komt artist in residence de Nederland-
se Bachvereniging in actie. Ditmaal 
leidt violist Shunske Sato zijn getrou-
wen in de passie Wer ist der, so von 
Edom kömmt, een werk omgeven 
door raadsels.

Met vele vraagtekens rond het ene over-
geleverde handschrift bezorgt deze passie 
onderzoekers al decennialang hoofdbre-
kens. Het is een zogenaamde pasticcio: 
een samengesteld muziekstuk, in dit 
geval uit werken van Graun, Telemann, 
Bach en van anonieme signatuur. Wie 
bracht deze muziek bij elkaar? Was het 
Johann Sebastian Bach zelf? Daar is veel 
voor te zeggen, maar hard bewijs ont-
breekt. In ieder geval biedt het knip-en-
plakwerk ons een kleurrijk inkijkje in de 
Duitse muziekstijlen die in de achttiende 
eeuw aan de orde van de dag waren.
Verwacht monumentale koormuziek van 



Beste Baldassare,
Mijn neef vertelt altijd in geuren en kleu-
ren over zijn overwinningen, bliksem-
campagnes en successen bij het steekspel. 
Hij heeft de lachers op zijn hand als hij 
weer eens uit de doeken doet hoe hij met 
slechts honderd man een heel legioen in 
de pan heeft gehakt. Mijn eigen militaire 
resultaten verbleken bij zulke verhalen. 
Enig advies?
Gentiluomo X

Beste Gentiluomo X,
U maakt het me wel lastig, want uw 
verhaal is nogal beperkt. Bent u onzeker 
of jaloers? Is uw neef gewoon een goede 
verteller of is het een en al opschepperij? 
Ik zal me moeten beperken tot enkele 
algemeenheden. Wat betreft uw neef: in 
de oorlog moet men dapper en hard op-
treden tegen de vijand, maar aan het hof 
past bescheidenheid beter. Er zijn maar 
weinigen die op zo’n manier over hun ver-
diensten kunnen vertellen zonder zichzelf 
te verliezen in schaamteloze grootspraak 
en dikdoenerij (daar riekt het verhaal 
van uw neef behoorlijk naar). Wat betreft 
uzelf: jaloezie behoort niet tot het palet 
aan sentimenten die een hoveling tentoon 
zou moeten spreiden. Als uw militaire 
vaardigheden te wensen overlaten, raad 
ik u aan om die op te krikken (met hulp 
van uw neef wellicht?). Maar vergeet ook 
niet dat het leven van een hoveling niet 
alléén om de krijgskunst draait. Men 
staat immers niet elk moment van de dag 
op het punt om ten strijde te trekken. In 
vredestijd kunt u uw vorst beter behagen 
met uw kennis van Latijn, Grieks, litera-
tuur, schilderkunst, muziek, en ander 
hoffelijk amusement. ■●

Mauillons meesterstuk tijdens dit 
festival is zijn concert-trilogie op de late 
avond rond de Leçons de Ténèbres van 
Michel Lambert. In de verstilde am-
biance van de Pieterskerk haalt hij dit 
werkelijk exuberant versierde repertoire 
onder het stof vandaan. In de zeven-
tiende eeuw werden deze zettingen van 
de Bijbelse klaagliederen van Jeremiah 
uitgevoerd tijdens de Tenebrae, nachte-
lijke kerkdiensten tijdens de drie laatste 
dagen van de Goede Week.  
Mauillon: ‘De operasterren van Parijs 
zaten in die periode zonder werk, want 
de theaters en operahuizen waren 
gesloten. Je kon nergens goede muziek 
horen, behalve in de kerk. Solisten die 
de week ervoor nog op het toneel hadden 

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

wo 31, do 1 & vr 2 sep, 22.30 uur
Pieterskerk
Mauillon, Rignol, Roussel 
& Mankar-Bennis
Lamberts Leçons de Ténèbres

Kaarten: oudemuziek.nl/mauillon

Vervolg: Artist in residence Marc Mauillon
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Geïnspireerd op Baldassare Castigliano, Il libro 
cortigiano (Het boek van de hoveling, 1517).

gestaan, zongen dan onder andere deze 
Leçons van Lambert.’ 
Wilde je in het Parijs van de zeventiende 
eeuw zangles nemen, dan stond Lambert 
bovenaan het lijstje docenten. Mauil-
lon: ‘Hij was een ongelooflijk beroemde 
zanger en leraar. Tijdgenoten bewonder-
den zijn verfijnde stijl en zijn beweeglijke 
stem, waarmee hij soepel de ornamentiek 
kon uitvoeren die hij in zijn airs de cour 
gebruikte, en die hij nog veel meer laat 
kronkelen in deze Leçons.’

Tijd, stilte en aandacht, dat heb je nodig 
voor dit repertoire volgens Mauillon: 
‘Het is de eerste keer dat we deze muziek 
drie avonden op een rij in zijn geheel 
kunnen uitvoeren, zoals het bedoeld was.’ 
Lamberts Leçons zijn sober en weelderig 
tegelijkertijd: de gregoriaanse basisme-
lodie klinkt drie avonden lang hetzelfde, 
maar toch is dat geen reden om maar één 
van de drie concerten te bezoeken. De 
voortdurend meanderende ornamentatie 
in de zanglijn is buitengewoon expres-
sief en overdonderend, en altijd anders. 
Meditatieve mijmeringen, vocale virtu-
ositeit en bloedmooie versieringen: deze 
muziek heeft het allemaal. Zoekt u een 
verstilde afsluiting van uw festivaldag? 
Dan zijn deze drie concerten een waar 
geschenk. ■● 

Michel Lambert
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http://oudemuziek.nl/mauillon
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Van links naar rechts, foto 1 & 2: Het Engelse ensemble Stile Antico vertolkt in de Jacobikerk muziek van vrouwelijke renaissancecomponisten.
Foto 3 & 4: Het Huelgas Ensemble zingt onder leiding van Paul Van Nevel een uitverkocht concert in de Domkerk. Foto’s: Marieke Wijntjes



Verlangende liederen uit vijftiende-eeuws Spanje

MÚSICA TEMPRANA 
ONTSLUIERT HET 
CANCIONERO DE PALACIO

sen van jonge vrouwen aan hun moeders 
weerklinken, op verrukkelijke en harts-
tochtelijke poëzie. Je stelt je voor dat deze 
geheime gesprekken plaatsvonden op 
een plekje waar mannen geen toegang tot 
hadden. Het Cancionero laat ons binnen 
en Música Temprana laat ons vijfhonderd 
jaar later stiekem luisteren naar wat daar 
met zachte stem werd besproken. ■●

di 30 aug, 17.00 uur  + live op EMTV

Jacobikerk 
Música Temprana / 
Adrián Rodríguez van der Spoel
Cancionero de palacio: 
galante bekentenissen
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di 30 aug, 22.30 uur
TivoliVredenburg, Hertz
Stephan MacLeod 
& Kristian Bezuidenhout
C.P.E. Bach: lied en inventie
Poëtische miniaturen voor piano & zang.

vr 2 sep, 22.30 uur
TivoliVredenburg, Grote Zaal
Duo Tartini
Continuo, addio!
Expressieve strijkduetten bomvol 
virtuositeit.

za 3 sep, 22.30 uur
TivoliVredenburg, Hertz
Eva Saladin, Daniel Rosin 
& Johannes Keller
Soirée Sarasin
Een schat aan verloren vioolsonates.

za 3 sep, 24.00 uur
Janskerk
graindelavoix
Josquin, de ondode
Een duik in Josquins melancholische 
chansons.

Na het achtuurconcert nog niet uit-
geluisterd? Sluit de dag af met een 
sfeervol concert op de late avond.

De nacht in met 
oude muziek

Met het Cancionero de Palacio hebben de 
musici goud in handen. Het 450 liede-
ren tellende manuscript werd in Spanje 
samengesteld ergens tussen 1489 en 1520, 
ten tijde van het katholieke koningspaar 
Isabel en Fernando. De codex is een mu-
zikale schatkamer met epische romances, 
lange serieuze liederen en vele villan-
cico’s, volksliederen die over elk denkbaar 
levensthema kunnen gaan. De meest 
intieme liederen uit het Cancionero haalt 
Música Temprana vanmiddag in de Jaco-
bikerk onder het stof vandaan.

Amoureuze lotgevallen, intieme verlan-
gens en mannelijk onheil: de onderwer-
pen waar deze liederen over verhalen zijn 
uiterst persoonlijk. Ze laten bekentenis-
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emtv.online      KIJKTIP 
Greep u naast een kaartje voor dit uitverkochte concert van Música 
Temprana? Met de livestream van Early Music Television geniet u vanuit 
huis mee en kijkt u het terug, waar en wanneer u maar wilt. Sluit uw 
abonnement af via emtv.online en krijg direct toegang tot alle livestreams 
van het Festival Oude Muziek Utrecht.

Música Temprana staat bekend om zijn zinderende vertolkingen met 
een zuiders tintje die altijd weer ontdekkingen opleveren. Dat belooft 
in deze festivaleditie meer dan ooit het geval te zijn, want met een 
selectie liederen uit de renaissancecodex Cancionero de Palacio dient 
het ensemble van Adrián Rodríguez Van der Spoel uniek repertoire op.



Fragment van een geborduurde sprei in Aziatisch textiel, ca. 1720 - ca. 1740. Rijksmuseum Amsterdam

COLOFON

Galanterie van Bach, Bach en 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

Galanterieën, galant gedrag, galant 
homme… de term galant roept vele 
associaties op. Wat willen we er in  
de muziek mee zeggen? Muziek- 
theoreticus Johann Mattheson 
probeerde in 1713 het nieuwe muzi-
kale idioom van het galante tijd-
perk in woorden te vatten en vond 
daarvoor een beeldende metafoor. 

‘Vroeger had je maar twee dingen 
nodig voor een compositie: melodie en 
harmonie. Tegenwoordig moeten we 
daar een derde element aan toevoegen: 
galanterie,’ schreef Mattheson. ‘We 
stellen ons een kledingstuk voor: de stof 
is de onontbeerlijke harmonie, het mo-
del is de geschikte melodie. En dan zijn 
er nog de randen of het borduurwerk: 
de galanterieën.’ 

Uit een ploeg galante componisten koos 
Le Caravansérail er vier: hun muzikale 
borduurwerk horen we vanmiddag in 
werken voor fluit, klavecimbel en strij-
kers. Er klinkt onder meer muziek van 
Bachs oudste en jongste zoon: Wilhelm 
Friedemann en Johann Christian. De 
broers bewandelden een totaal ander 
levenspad: organist Wilhelm Friede-
mann stierf beroemd maar berooid; 
Johann Christian had daarentegen een 
succesvolle carrière en zijn turbulente 
esthetiek was in heel Europa en zelfs tot 
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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.

PURACORDA ENSEMBLE
Mayumi Sargent viool
Panagiotis Charalampidis viool 
Eura Fortuny altviool 
Antigoni Seferli cello

Het Amsterdamse PuraCorda Ensemble 
maakte zijn debuut in 2021 en werd dit 
jaar al geselecteerd als Rising Ensem-
ble binnen het Europese talenttraject 
voor oude muziek Eeemerging+. De 
musici richten hun programma’s op een 
historisch geïnformeerde uitvoering 
van vrouwelijke en vergeten componis-
ten uit de negentiende en twintigste 
eeuw. In de halve finale speelt Pura-
Corda Ensemble delen uit een kwartet 
van Edvard Grieg.

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

Muzikaal borduurwerk 
door Le Caravansérail

in Amerika bekend. Van vader Johann 
Sebastian klinkt een werk dat voortbor-
duurde op zijn Goldbergvariaties. Zo’n 
vijftig jaar geleden werden veertien ca-
nons ontdekt, gebaseerd op dezelfde aria 
als zijn wereldberoemde variaties. De 
‘nieuwe’ set canons is minder beroemd, 
maar niet minder adembenemend. ■●

di 30 aug, 17.00 uur
Geertekerk
Le Caravansérail / Bertrand Cuiller
Vier Bachs in Berlijn 

BACHBOX
BEZOEK BACHS 

VIRTUELE HIMMELSBURG
26 AUG T/M 4 SEP 

11.00-19.00 UUR, NEUDE

GRATIS TOEGANG

Fragment van een geborduurde sprei in Aziatisch textiel, ca. 1720 - ca. 1740. Rijksmuseum Amsterdam

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


  
 

  

17.00  Música Temprana / 
  Adrián Rodríguez 
  van der Spoel
  Cancionero de Palacio:  
  galante bekentenissen

20.00  Nederlandse  
  Bachvereniging / 
  Shunske Sato
  Een wonderlijke partituur:  
  Graunn, Telemann 
  & J.S. Bach 

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

LIVESTREAMS 
OP EMTV

Geniet dagelijks 
van de mooiste 
online concerten

9.30  Zomerschool: Dr. Michaela Völkel  
  Sanssouci: the palace from which   
 worries are banished / 
  voertaal: Engels
  Janskerk 
 € 5

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

13.30  Tentoonstelling Gallant Robotics
tot Museum Speelklok gratis

17.00

11.00  Bachbox: Bachs virtuele 
tot Himmelsburg 
19.00 Neude gratis

11.00   Marc Mauillon, Angélique Mauillon 

artist in 
residence

 & Pierre Hamon
 La doussa votz
  TivoliVredenburg, Hertz  
 € 23 / € 20 / € 10

11.00  Anna Urpina FRINGE

  A tempo di danza:   
 de soloviool in de barok
  Fundatie van Renswoude  

11.00  Telluride Trio FRINGE

  Haydn en Pleyel: 
 sonates voor fluit, cello en piano
  Maltezerhuis 

12.30  Ensemble Saint-Honoré FABULOUS FRINGE

  Marais, Couperin, Rameau e.a.: 
  werken voor viola da gamba
  TivoliVredenburg, Grote Zaal  *gratis

13.00  Handleiding Oude Muziek 
  Met Saskia Törnqvist / 
 voertaal: Nederlands
  Instituto Cervantes 
 € 127 / € 117

13.00  Jean Rondeau
  Gesigneerd, C.P.E.
  Lutherse Kerk
 € 19 / € 17 / € 10

14.00  Ensemble Belombre FRINGE

  Jacques Duphly: transcripties 
 voor twee viola da gamba’s
  KF Hein bibliotheek   *gratis

14.00  Duo Accendo FRINGE

  De zoete fluit: Bach, Hasse, 
 Quantz, Telemann, Handel
  AAFAB  *gratis

15.00  Anne Azéma, Shira Kammen,   
 Susanne Ansorg & Mara Winter 
  De amoureuze tuin van Guillaume
  TivoliVredenburg, Hertz 
 € 23 / € 20 / € 10

15.00  Scaramuccia / Javier Lupiáñez 
  De terugkeer van Pisendel
  Gasthuis Leeuwenbergh (ConcertLab) 
 € 23 / € 20 / € 10

15.30  Emma-Lisa Roux FABULOUS FRINGE

  Josquin, Arcadelt, Verdelot e.a.: 
  luitliederen uit Italië, Frankrijk 
 en Duitsland
  Fundatie van Renswoude  

15.30  Telluride Trio FRINGE

  Haydn en Pleyel: 
 sonates voor fluit, cello en piano
  Maltezerhuis  

 
16.00  Beiaardfringe: Hans van Heemst
  Bach, Benda en Mozart op beiaard
  Domtoren 
 (luisterplaats: Flora’s Hof) gratis

 

17.00  Música Temprana / 
  Adrián Rodríguez van der Spoel
  Cancionero de palacio: 
 galante bekentenissen   

 Jacobikerk   
 
 

17.00  Le Caravansérail / Bertrand Cuiller
  Vier Bachs in Berlijn
  Geertekerk 
 € 23 / € 20 / € 10

18.30  Verenigd rond Bach: 
 dr. Kailan Rubinoff
  A passion according to St. Marx? 
  Andriessen’s Mattheus Passie /   
 voertaal: Engels
  Janskerk   *gratis

20.00  Nederlandse   + NAGESPREK

artist in
residence

  Bachvereniging /
 Shunske Sato  
 Een wonderlijke partituur: Graun,   
 Telemann en J.S. Bach
  TivoliVredenburg, Grote Zaal 

 € 39 / € 35 / € 10

22.30  Stephan MacLeod 
 & Kristian Bezuidenhout
  C.P.E. Bach: Lied & inventie
  TivoliVredenburg, Hertz 
 € 23 / € 20 / € 10

 * gratis kaarten reserveren noodzakelijk.

DINSDAG 30 AUGUSTUS
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