
©
 D

A
V

ID
 IG

A
N

A
S

Z
W

E
S

K
I

INTERNATIONAAL 
VAN WASSENAER 
CONCOURS
HALVE FINALE

Een primeur: het Internationaal Van 
Wassenaer Concours (IVWC) staat 
dit jaar voor het eerst in zijn bijna 
veertigjarige geschiedenis in het 
teken van post-barok repertoire! 

Jonge ensembles op historische instru-
menten gaan de strijd aan met muziek 
uit de galante, klassieke, romantische 
periode, tot het impressionisme aan 
toe. Kom proeven van de wedstrijdsfeer 
en de zoete smaak van de overwinning 
tijdens de halve finale (wo 31 aug) en de 
eindstrijd (vr 2 sep) in Gasthuis Leeu-
wenbergh (ConcertLab). Beide onderde-
len zijn gratis toegankelijk én online te 
volgen op Early Music Television. 

Lees verder op pagina 2.

Een Utrechts verhaal op de muziek van Bach

Utrechter Passion

DAGKRANT WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2022

verteller over Luis die met zijn vrienden 
naar een nachtclub gaat. De nieuwe tekst 
volgt daarbij altijd de melodische lijnen 
van Bachs onwerelds mooie muziek. 
Librettist Thomas Höft: ‘Bachs muziek 
van lijden en hoop blijft geheel intact. Dit 
project is niet bedoeld om te provoceren, 
maar stelt de oprechte vraag hoe wij ons 
verhouden ten opzichte van het leed van 
een groep mensen die in het verleden 
werden en nog steeds worden vervolgd.’ 
Dit spannende experiment binnen de 
historische uitvoeringspraktijk word 
vanavond verklankt door vijf topsolisten 
en ensemble ĀRT HOUSE 17.  ■●

wo 31 aug, 20.00 uur  + live op EMTV  
TivoliVredenburg, Grote Zaal
ĀRT HOUSE 17 / Michael Hell
Johann Sebastian Bach, Thomas 
Höft: Utrechter Passion

Na afloop: nagesprek met muzikaal 
leider Michael Hell & librettist 
Thomas Höft (voertaal: Engels)

Utrecht, 12 januari 1730. Domtoren-
koster Josua Wilts staat voor de 
rechter. Tijdens zijn zaak doet hij 
onthullingen die een enorme golf van 
homovervolging zouden opleveren in 
Utrecht en daarbuiten. Dramaturg 
Thomas Höft verwerkte dit tragische 
verhaal in zijn nieuwe libretto op de 
Johannes-Passion van Johann Sebasti-
an Bach. Vanavond gaat deze Utrechter 
Passion in première.

Toen een storm in 1674 het middenschip 
van de Utrechtse Domkerk verwoestte, 
bleef het puin tweehonderd jaar liggen op 
wat nu het Domplein is. De ruïnes werden 
een plek voor homo-ontmoetingen en ook 
in de toren zelf werd volgens Wilts’ getui-
genis sodomie bedreven. Nog geen dag na 
zijn verklaring begonnen de arrestaties, 
die vaak uitliepen op executie. 

De Utrechter Passion vertelt dit tragische 
verhaal, en dat van andere gediscrimi-
neerde en vermoorde lhbtqia+’ers, toen en 
nu. En zo zingt er vanavond geen Evange-
list over Jezus en zijn discipelen, maar een 

Meer over de Utrechter Passion

Wilt u meer weten over 
Thomas Höfts drijfveren en de 
methoden die hij gebruikte bij 
het maken van zijn adaptatie 
van de Johannes-Passion? In 
dit pre-concertinterview nodigt 
musicologe Kailan Rubinoff het 
publiek uit om in de geest van de 
auteur te treden.

wo 31 aug, 18.30 uur
TivoliVredenburg, Fentener 
van Vlissingen Foyer
Verenigd rond Bach
Situating the Utrechter Passion: 
a conversation with Thomas Höft

Reserveer gratis kaarten: 
oudemuziek.nl/hoeft

Herman Saftleven, Gezicht op de ruïne van het schip van de Domkerk, 1674.Utrechts Archief



Beste Baldassare,
Ik mag graag een grapje maken, maar 
ik merk dat mijn humor niet altijd in de 
smaak valt bij de andere hovelingen. 
Heeft u tips?
Een grappende graaf

 

Beste Een grappende graaf,
Als het gaat om de lach, begeeft nagenoeg 
iedere hoveling zich op glad ijs. Er zijn on-
telbaar soorten geestigheden waar we ons 
zó mee kunnen vermaken, dat we haast 
uit elkaar springen van de pret. Maar de 
grens tussen een daverend lachsalvo en 
een oorverdovende stilte is soms zo smal 
als een Venetiaans kanaal. Grappen over 
de gebreken van een ander, bijvoorbeeld, 
kunnen op het goede moment zeer raak 
zijn. Echter moet u oppassen dat u deze 
niet enkel en alleen om te kwetsen maakt, 
want doet u dit bij de verkeerde, dan zult 
u met uw hele lichaam terecht moeten 
boeten voor wat uw tong heeft misdaan. 
Bovendien getuigt een opmerking tegen 
iemand zonder neus als ‘Waar zet je je 
bril op?’ niet van de geestige vindingrijk-
heid die men van een hoveling mag ver-
wachten. Relatief veilig zijn moppen over 
dommigheden van de onnozele medemens. 
Kent u die ene mop van de monnik die een 
berg zand wilde opruimen door een kuil te 
graven? (Die kwam dus niet meer aan bid-
den toe!) Woordgrapjes vallen door hun 
soms merkwaardig eenvoudige vernuft 
ook vaak in de smaak: Hoe noem je een 
koninklijke drol? (Een majeschijt!). ■●

Het Internationaal Van Wassenaer 
Concours richt zich elk jaar op ander 
repertoire: vroeg, barok en laat, uitge-
voerd op historische instrumenten. Deze 
keer is het de beurt aan twaalf jonge 
ensembles gespecialiseerd in muziek uit 
het galante, klassieke en romantische 
tijdperk. Ieder ensemble krijgt tijdens de 
halve finale twintig minuten de tijd om 
de internationaal gerenommeerde jury 
te overtuigen van hun spel. De juryvoor-
zitter is dirigent en klavecinist Krijn 
Koetsveld, artistiek leider van het Nieuw 
Bach Ensemble en Le Nuove Musiche. 
Hij wordt bijgestaan door violist Clive 
Brown, klarinettiste Emily Worthington, 
klavecinist en dirigent Richard Egarr, 
fluitiste en platenlabeloprichter Sylvie 
Brély, en onze artist in residence: zanger 
Marc Mauillon. 

Na vier ensembles is er steeds een mo-
ment voor feedback van de juryleden, 
waarbij zowel musici en het publiek 
inzichten of beoordelingen horen over 
wat er net gehoord is. Soms is men het 
eens, soms niet: het is een altijd span-
nend wedstrijdelement dat niet meer weg 
te denken is van het IVWC.

Met twaalf deelnemende ensembles heeft 
de jury een flinke klus te klaren. De win-
naars mogen zich verheugen op diverse 
geldprijzen en er is zelfs een tournee in 
het Seizoen Oude Muziek te vergeven. En 
tijdens de finale stemt u zelf mee voor de 
Otto Van Wassenaer publieksprijs! ■●

Beste 
Baldassare ...
Hoe het heurt 
aan het hof 
anno 1528

Vervolg: Internationaal Van Wassenaer Concours
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Geïnspireerd op Baldassare Castigliano, Il libro 
cortigiano (Het boek van de hoveling, 1528).

Internationaal  + live op EMTV

van Wasssenaer Concours – 
Late edition

Gratis toegang, reserveren 
noodzakelijk (per sessie): 
oudemuziek.nl/ivwc

HALVE FINALE 
wo 31 sep, 10.00-17.15 uur
Gasthuis Leeuwenbergh 
(ConcertLab)

Sessie 1 / 10.00-11.35 uur 
Welkomstwoord door Ab 
Nieuwdorp
Duo Reminiscence
Ventis Persuasio
Telluride Trio
Ricerche Parallele 
Feedback van de juryleden

Sessie 2 / 12.05-13.40 uur 
Duo L’Anima
Ensemble Simrock 
Ensemble Amaltheia
Fanny Davies Ensemble 
Feedback van de juryleden

Sessie 3 / 14.10-15.45 uur
PuraCorda Ensemble
Harmos Winds
Mariya Miliutsina & Koki Fujimoto 
El Gabinete de Música
Feedback van de juryleden

Juryberaad (niet openbaar)
15.45-16.45 uur

Bekendmaking finalisten
16.45-17.15 uur

FINALE
vr 2 sep, 10.00-15.00 uur 
Gasthuis Leeuwenbergh 
(ConcertLab)
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http://oudemuziek.nl/ivwc


Zanger en artist in residence Marc Mauillon brengt met Pierre Hamon (fluiten, doedelzak, trom) en Angélique Mauillon (harp) 
een middeleeuwse aubade met troubadourliederen. Mauillon geeft nog concerten op wo 31, do 1 sep en vr 2 sep om 22.30 
rond de Leçons de Ténèbres van Michel Lambert.
Onder: Luitspeler Jasper Bärtling-Lippina geeft een Fringe-concert in de Fundatie van Renswoude. Foto: Marieke Wijntjes
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De Fundatie van Renswoude: een galant festivaldecor

cultuur die we tijdens deze festivaleditie 
laten opleven.
Ook Utrecht kent een heus rococo-monu-
ment. Wie van het Domplein richting het 
zuiden gaat, loopt er vanzelf tegenaan: 
de Fundatie van Renswoude. Gebouwd in 
1761 als een internaat voor weesjongens 
pronkt het met een statig exterieur en 
een weelderige inrichting. De Regenten-
zaal is met zijn grillige schelpvormen 
rond de schouw, spiegels, wanden 
en plafond een van de best bewaarde 
rococo-interieurs van het land. De zaal 
vormt het decor van de conversatiesa-
lons van co-curator Rosi Braidotti. In de 
achttiende-eeuwse traditie ontvangt ze 
geestverwanten voor prikkelende woor-
denwisselingen over de betekenis van 
galanterie toen en nu. Daarnaast vinden 
in de Fundatie dagelijks gratis Fringe-
concerten plaats: een unieke ervaring, 
want per concert zijn er slechts enkele 
tientallen stoelen te vergeven. ■●

SALONS ROSI BRAIDOTTI

wo 31 aug t/m   + live op EMTV

zo 4 sep, 12.30 uur
Rosi Braidotti en gasten

Bekijk het programma en 
reserveer uw gratis kaarten 
via oudemuziek.nl/braidotti
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HERSENKRAKER
EEN GALANT 
RAADSEL

‘Mijn wijngaardhuisje’ noemde 
koning Frederik de Grote zijn 
pastelgele zomerpaleis Sanssouci 
in Potsdam. Voor een vorst was 
het met slechts één verdieping een 
bescheiden optrekje. De koning 
gebruikte het dan ook niet voor 
officiële feesten, maar alleen om 
vrienden te ontvangen. Bijvoorbeeld 
de filosoof Voltaire, met wie hij 
per brief dit gecodeerde gesprek 
uitwisselde. Tip: denk in het Frans. 
De oplossing van dit raadsel 
vindt u onder de afbeelding.

De uitnodiging van de koning aan 
Voltaire:

Het antwoord van Voltaire aan 
de koning:

De koning aan Voltaire:
venez sous p à cent sous six = Venez souper
à Sanssouci? = Komt u souperen in Sanssouci?

Voltaire aan de koning:
g grand a petit entre six et sept = J’ai grand 
appétit entre six et sept = Ik heb grote eetlust 
tussen zes en zeven.

6 Ga 7

Krullen, vruchten, schelpen, blad-
motieven en guirlandes: interieurs 
uit de rococo barsten ervan. In het 
midden van de achttiende eeuw zei 
men de zware architectuur van de 
barok vaarwel en raakte men in de 
ban van pastelkleuren, asymmetrie 
en natuurmotieven. Kortom: alles 
wat sierlijk en luchtig was. 

Vergeleken met de strikt gestileerde 
barok boden de grillige vormen geïnspi-
reerd op de natuur kunstenaars en archi-
tecten enorm veel speelruimte. Interieu-
rontwerpers gingen los met een overdaad 
aan ornamentiek en lieten vloer, wand, 
plafond en decoratie organisch in elkaar 
overgaan. Modieuze huizenbezitters 
lieten intieme vertrekken creëren om 
in klein gezelschap te souperen, dineren 
en naar kamermuziek te luisteren.  
Zo ontstond de achttiende-eeuwse salon- 

Rococo in 
hartje Utrecht

FRINGE-CONCERTEN

Dagelijks t/m 4 september
Diverse ensembles

Reserveer gratis kaarten via 
oudemuziek.nl/fringe
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Plafondschildering Fundatie van Renswoude

http://oudemuziek.nl/braidotti


COLOFON

Het lieflijke lied van de musette

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

Kunt u zich voorstellen dat de 
doedelzak ooit in trek was bij de 
Franse adel? Het ging dan ook niet 
om de eerste de beste, maar om een 
zoetklinkende variant: de musette. 
Vergeleken met het forse instrument 
dat de Schotten met zich meedroe-
gen, klonk deze elegante versie de 
achttiende-eeuwse beau monde 
bijzonder aangenaam in de oren.
 
De doedelzak werd net als de draailier 
eeuwenlang geassocieerd met boeren en 
buitenlui. Precies om die reden werd de 
doedelzak in de achttiende eeuw ver-
heven tot nobel instrument. Pastorale 
poëzie was bij de adel al in de mode, en 
dat sentiment sijpelde ook door naar de 
schilderkunst en de muziek. De verheer-
lijking van een geïdealiseerd leven op het 
platteland stond in schril contrast met 
de dagdagelijkse werkelijkheid voor het 
grootste deel van de bevolking, maar dat 
weerhield de adel er niet van om te  
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Tip: leuk voor kinderen!

De Fabulous Fringe is de perfecte 
manier om kennis te maken met 
het Festival Oude Muziek. Neem uw 
familie, vrienden of collega’s gezellig 
mee naar een gratis concert tijdens 
de lunchpauze. Vooraf kaarten 
reserveren is noodzakelijk: 
oudemuziek.nl/fringe

wo 31 aug, 12.30 uur
Janskerk
La Lira Armonica
Carlo Ambrogio Lonati: 
werken voor viool en klavecimbel

Yan Ma viool
Gaspard Afsa klavecimbel

FABULOUS 
FRINGE

EEN ELEGANTE 
DOEDELZAK?

dromen van lieflijke herderstafereel-
tjes. De doedelzak, als rijkgedecoreerde 
musette aangepast aan hun dure smaak, 
paste daar perfect bij. 

Vaak werd de musette ingezet om het my-
thische Arcadia te verklanken: een groen 
paradijs van overvloed, waar de zon altijd 
schijnt, vogels hun vrolijke liedjes kwet-
teren en liefde teder en onschuldig is. Het 
is het laatbarokke utopia van componis-
ten als Elisabeth Jacquet de la Guerre, 
Nicolas Chédeville en tijdgenoten. Met de 
musette in de hand laat Jean-Pierre van 
Hees vanmiddag de idyllische soundtrack 
van deze tijd weerklinken. ■●

wo 31 aug, 15.00 uur
TivoliVredenburg, Hertz
Jean-Pierre van Hees & Bach 
Academie Alden Biesen
Musette aan zet

Hyacinthe Rigaud, Portret van markies Gaspard de Gueidan 
als musette-speler, 1738. Musée de Granet, Aix-en-Provence

Janskerk

BACHBOX
BEZOEK BACHS 

VIRTUELE HIMMELSBURG
26 AUG T/M 4 SEP 

11.00-19.00 UUR, NEUDE

GRATIS TOEGANG

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


  
 

  

10.00  Internationaal Van  
  Wassenaer Concours – 
  Late Edition
  Halve finale

12.30  Salon Rosi Braidotti
  Castigliones Boek van 
  de hoveling

20.00  ĀRT HOUSE 17 / 
  Michael Hell
  Utrechter Passion

20.00  Mauillon, Rignol, Roussel  
  & Mankar-Bennis
  Lambert: Leçons de  
  ténèbres I

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. Michaela Völkel 
  Classical literature and the 
 self-staging of Frederick the Great /   
 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

10.00-  Internationaal Van Wassenaer   
16.30 Concours – Late Edition   
  Halve Finale
  Gasthuis Leeuwenbergh, 

 ConcertLab gratis 

11.00-   STIMU-symposium + Rachel Brown 
19.00  New perspectives on historical flutes /  
 voertaal: Engels
  TivoliVredenburg, Club Nine 
 € 34 / € 32 / € 25

11.00  Rachel Brown
  Traverso goes solo
  TivoliVredenburg, Hertz 
 € 19 / € 17 / € 10

11.00  Ensemble Marmalade FRINGE

  Couperin, Marais, Boismortier,   
 Telemann: suites
  Sonnenborgh 

11.00  Duo La Ferté FRINGE

  J.S. Bach, C.P.E. Bach e.a.: sonates   
 voor viool en klavecimbel
  Spoorwegmuseum 

12.30  Salon Rosi Braidotti  

co- 
curator

 Castiglione’s boek van de hoveling. 
  Met Konstantin Shchenikov (luit) /   
 voertaal: Engels

  Fundatie van Renswoude  

12.30  La Lira Armonica FABULOUS FRINGE

  Carlo Ambrogio Lonati: 
 werken voor viool en klavecimbel
  Janskerk   *gratis

13.00  Handleiding Oude Muziek 
  Met Mark Brouwers / 
 voertaal: Nederlands
  Instituto Cervantes 
 € 130 / € 120

13.00  Louise Acabo
  Gaspard versus Elisabeth
  Lutherse Kerk 
 € 19 / € 17 / € 10

14.00  Duo Accendo FRINGE

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

15.00  Jean-Pierre van Hees 
 & Bach Academie Alden Biesen
  Musette aan zet
  TivoliVredenburg, Hertz 
 € 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  Die Wunderkammer FRINGE

  Jacquet de La Guerre, Falconieri,   
 Biber: werken voor viool, luit 
 en klavecimbel
  Spoorwegmuseum 

16.00  Beiaardfringe: van Amstel & Stynen
  Duo in dubbelslag
  Domtoren 
 (luisterplaats: Flora’s Hof) gratis

17.00  Officium Ensemble / Pedro Teixeira
  Renaissancepolyfonie met grote sier
  Domkerk 
 € 28 / € 25 / € 10

17.00  Il Gardellino & Olga Pashchenko 
  Johann Christian Bach door de bril 
 van Mozart
  Geertekerk 
 € 23 / € 20 / € 10

18.30  Verenigd rond Bach: 
 Dr. Kailan Rubinoff
  Situating the Utrechter Passion: 
 a conversation 
  with Thomas Höft / voertaal: Engels
  TivoliVredenburg   *gratis

20.00   ĀRT HOUSE 17 /  + NAGESPREK

 Michael Hell 
  Utrechter Passion 
  TivoliVredenburg, Grote Zaal 

 € 39 / € 35 / € 10

20.00  Salonconcerten  

artist in 
residence

 Nederlandse Bachvereniging 
 Met muziek, tekst 
 en uitleg

  Salons in de binnenstad 

22.30  Mauillon, Rignol, Roussel 

artist in 
residence

 & Mankar-Bennis 
 Lambert: Leçons de ténèbres I
  Pieterskerk 
 € 23 / € 20 / € 10

 * gratis kaarten reserveren noodzakelijk.

WOENSDAG 31 AUGUSTUS


