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Vorstelijke muziek uit Versailles

Jean Michel Moreau, Gezicht op de koninklijke opera van Versailles, 1770.

De soundtrack van
een reusachtige bruiloft
Gezelschappen ter grootte van een
symfonieorkest ziet u doorgaans niet op
de podia van het Festival Oude Muziek
Utrecht. Maar vanavond brengt fluitist
Alexis Kossenko in de Grote Zaal van
TivoliVredenburg maar liefst zeventig
musici in stelling voor een grandioos
festin royal. De gelegenheid? Het huwelijk van de Franse troonopvolger in 1773.
Ondanks een lege staatskas haalde de
oude koning Lodewijk XV in 1773 alles uit de kast voor de bruiloft van zijn
kleinzoon en troonopvolger, de graaf van
Artois. Het huwelijksfestijn in Versailles werd opgeluisterd met opera’s, bals,
toneelvoorstellingen en een ceremoniëel
huwelijksdiner, dat volledig door muziek werd begeleid. De gasten tafelden
in niet de minste locatie: de operazaal
van Versailles was speciaal voor deze
gebeurtenis als luxueuze eetgelegenheid
ingericht. Honderden bedienden liepen af
en aan om de vele gasten van heerlijkheden voorzien. Ondertussen serveerde het

hoofd van de koninklijke muziekafdeling,
François Francoeur, een muzikaal menu
van veertig orkestwerken, ontleend aan
succesvolle opera’s van hemzelf en zijn
onafscheidelijke rechterhand François
Rebel, Rameau, Mondonville en vele andere iconische meesters. Hun composities
kregen een feestelijk jasje met trendy snit
aangemeten, helemaal naar de smaak van
een koningshof in de ban van alles wat
galant is. 250 jaar later trakteren Alexis
Kossenko en de zijnen ons op dit avondje
exuberant muziekvertier. ■●

CONCERT GEMIST?
BEKIJK HET
OP EMTV
Heeft u een concert gemist
doordat het uitverkocht was
of wilt u gewoon nog eens
van het programma genieten?
Deze en andere festivalconcerten kunt u terugkijken via
Early Music Television. Met
een maand- of jaarabonnement op deze streamingdienst
heeft u direct toegang tot
alle livestreams en de gehele
catalogus met concerten uit
eerdere festivaledities.

18de
EEUW

15de
EEUW

15de
EEUW

14de
EEUW

15de

Le Concert des
Nations / Jordi Savall
Rebel, Telemann, Gluck
Música Temprana /
Adrián Rodríguez
van der Spoel
Cancionero de palacio:
galante bekentenissen
Sollazzo Ensemble /
Anna Danilevskaia
Onder dezelfde hemel
Huelgas Ensemble /
Paul Van Nevel
Supreme Englishness

EEUW

do 1 sep, 20.00 uur
TivoliVredenburg, Grote Zaal
Les Ambassadeurs ~ La Grande
Écurie / Alexis Kossenko
Een galant reuzenorkest

+ live op EMTV

Na afloop nagesprek met Alexis
Kossenko / gespreksleider: Jaap
Jan Steensma / voertaal: Engels

18de
EEUW

Il Gardellino
Musikalisches Opfer

Bekijk alle voorbije en
komende livestreams via
oudemuziek.nl/livestreams
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KNETTERENDE CONCERTI
VOOR DE KONING

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

In de muzieksalons van zijn Potsdamse paleizenpark kon
koning Frederik de Grote naar hartenlust genieten van
de nieuwste muziek. Die werd gecomponeerd en uitgevoerd door het legertje topmuzikanten die hij als kroonprins al om zich heen had verzameld. Onder hen: de
Boheemse broers Franz en Georg Benda. Il Pomo d’Oro
laat vanmiddag contrast en drama knetteren in hun
grillige soloconcerten.

Beste Baldassare,
Tot mijn spijt liet u de vrouw in uw eerdere adviezen buiten beschouwing. Ik geef
u graag de gelegenheid om uw beschrijving van de ideale hoveling in balans te
brengen door nu eens het vrouwelijke
aspect te benoemen.
Een hofdame uit Urbino

Il Pomo d’Oro en de grillen van de Benda’s

Als twintiger trad hij als violist in dienst
van Frederik. De fluitspelende vorst
werd zijn meest lucratieve werkgever:
als concertmeester van het hoforkest kreeg hij uiteindelijk een van de
bestbetaalde muzikale posities aan
het hof. Franz Benda bleef heel zijn
leven in dienst; naar eigen zeggen zou
hij de koning hebben begeleid tijdens
zo’n tienduizend concerten. Voor een
zangerig vioolconcert van Franz en een
turbulent klavecimbelconcert van zijn
jongere broer Georg en trekt Il Pomo
d’Oro vandaag alles uit de kast. ■●

do 1 sep, 17.00 uur
TivoliVredenburg, Hertz
Il Pomo d’Oro
De Benda’s in Berlijn

De muziekkamer van paleis Sanssouci.
Foto: Janstoecklin / Wikimedia Commons

Franz en Georg Benda kwamen net als
hun collega Carl Philipp Emanuel Bach
uit een muzikaal gezin. Hoewel vader
Benda geen professioneel musicus was,
maar wever, was hij een geoefend amateurviolist. Vijf van zijn zes kinderen kozen voor het professionele muzikale pad.
Vooral het talent van zoon Franz werd
al vroeg opgemerkt. Vanaf zijn negende
was hij koorknaap in Praag en in zijn
vroege tienerjaren was hij al ver van huis
als koorzanger aan het hof van Dresden.

Beste Een hofdame uit Urbino,
Ik kom gelijk ter zake: een hofdame moet
kennis hebben van literatuur, muziek,
dans, spel en schilderkunst. Ze moet
charmant zijn als ze praat, lacht, speelt,
kortom: bij alles wat ze doet. Zware activiteiten kan ze beter aan mannen overlaten, maar ze moet er genoeg van weten
om de mannelijke prestaties op waarde
te kunnen schatten. De bewegingen die
wel bij vrouwen passen, moet ze op een
lieftallige en sierlijke manier uitvoeren.
Wees dus geen stijve hark en dans niet
al te heftig. Wordt u gevraagd om een
instrument te bespelen, spring dan niet
gelijk op uit uw stoel, maar laat uw publiek eerst wat aandringen en toon zo uw
bescheidenheid. Een hofdame moet zich
niet te ijdel en lichtzinnig kleden. Als ze
geen aardse Venus is, kan ze zich wenden
tot verfraaiende slimmigheden. Maar
maak het niet te bont! Sommige hofdames
laten zichzelf zo insmeren dat het net
lijkt dat ze een Venetiaans masker dragen. Als u dergelijke schepsels tegenkomt,
zullen ze u niet durven toelachen uit
angst dat het pleisterwerk afbrokkelt. En
zoals listige handelaren de grofheid van
hun stoffen verhullen door hun koopwaar
alleen in duisternis te tonen, vertoeven
deze vrouwen in donkere kamers bij het
licht van een enkele kaars. ■●
Geïnspireerd op Baldassare Castigliano, Il libro
cortigiano (Het boek van de hoveling, 1528).
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Músisa Temprana presenteert in een uitverkochte Geertekerk liederen uit het Cancionero de Palacio.

Foto’s: Marieke Wijntjes
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Sanssouci

ĀRT HOUSE 17 strikes again!

HET LEVEN VAN
FREDERIK DE GROTE
EN MUSIQUE

© FOPPE SCHUT

De muziektheatervoorstellingen van ensemble ĀRT HOUSE 17 zijn
inmiddels een geliefde festivaltraditie. Dit jaar zorgen de zangers, musici,
acteurs en komieken met hun voorstelling Geister von Sanssouci in
de Paardenkathedraal weer voor heel wat ontroering en hilariteit.
Plaats van de handeling: Frederik de Grotes zomerpaleis Sanssouci.

Als epicentrum van de Friderizianische
Rokoko en summum van elegantie vormt
het slot de symbolische spil van deze
festivaleditie. Met Sanssouci vestigde
Frederik de Grote zijn eigen Eden in Potsdam. Omringd door een terrassentuin
die eigenlijk een wijngaard is, creëerde
de koning een vrijhaven voor filosofie en
muziek. Het paleis staat voor rococo in
de overtreffende trap, met door de natuur
geïnspireerde ornamenten, feestende

Bezoekers over
Geister von Sanssouci:
‘Weer een hoogtepunt van het
festival. Een absolute aanrader.
Geweldig genoten vanochtend.’
‘Dit was het perfecte programma.
Ik was zo ontroerd, fantastische
voorstelling!’

bacchanten, tuinen vol met druiven en
kersen en een Chinees theehuis dat je
moet zien om het te geloven.
ĀRT HOUSE 17, het collectief dat vorig
jaar nog jubelkritieken oogstte met een
productie van Bachs Kaffeekantate!,
betreedt het betoverende paleis op
galante klanken in een muziektheatervoorstelling rond het complexe leven van
Frederik de Grote. De commedia dell’arte
– een kunstvorm waaraan de koning op
latere leeftijd verslingerd raakte – levert
karakters en verhaallijnen, topcomponisten uit ’s konings entourage als Graun,
Quantz, Bach en Gluck tekenen voor de
muziek. En ook de koning zelf laat van
zich horen… ■●

do 1 sep t/m zo 4 sep, 11.00 uur
do 1 sep t/m zo 4 sep, 15.00 uur
Paardenkathedraal
ĀRT HOUSE 17
Geister von Sanssouci

‘Zonder zorgen’, zo noemde Frederik
de Grote zijn zomerresidentie. Alsof
hij hier een plek wilde creëren waar hij
afstand kon nemen van de politieke
en militaire besognes die zijn dagelijkse leven beheersten. De Pruisische
koning had het basisontwerp voor
zijn ‘Lust-Haus zu Potsdam’ zelf geschetst, overigens tot grote frustratie
van zijn architect Georg Wenzeslaus
von Knobelsdorff, die het gebouw te
laag en daarom niet indrukwekkend
genoeg vond. Maar voor de filosoofkoning Frederik was Sanssouci een
droom: een mini-kasteel met een
reek salons met hoge deuren die
openslaan en rechtstreeks toegang
geven tot de terrassentuin. Die terrassen waren eigenlijk een wijngaard,
en het thema van de druiven en wijnranken is doorgetrokken in de rococo
interieurdecoratie. Von Knobelsdorff
was erg onder de indruk van het
werk van Watteau, en diens motieven dienen als inspiratie voor allerlei
decoraties, van wandornamenten tot
spiegelframes. De Friderizianische
Rokoko zou Frederiks signatuur worden en blijven. Ook wanneer de rest
van Europa allang in de ban is van de
neoklassieke stijl uit Napels, blijft de
koning stug doorgaan met bouwen
en decoreren in zijn huisstijl: een
extreem virtuoze rococo van ontstellend hoge kwaliteit. En anders dan in
Frankrijk zijn de planten- en andere
natuurelementen veel realistische,
krachtiger en uitbundiger afgebeeld.
Het ornament is hier niet langer pure
decoratie, maar wordt sculptuur op
zichzelf. ■●
Xavier Vandamme
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Minnezang van Walther von der Vogelweide

Na een spannende halve finale heeft
de jury gisteren drie oudemuzieksensembles uitverkoren om door te
gaan naar de finale van het Internationaal Van Wassenaer Concours. In
Gasthuis Leeuwenberg (ConcertLab)
zullen zij strijden om verschillende
geldprijzen en een tournee in het
Seizoen Oude Muziek. Natuurlijk
stemt u zelf mee voor de publieksprijs!
PURACORDA ENSEMBLE
Mayumi Sargent viool
Panagiotis Charalampidis viool
Eura Fortuny altviool
Antigoni Seferli cello

Muurschildering met Walther von der Vogelweide, Burg Berwartstein, Duitsland.

© H. ZELL / WIKIMEDIA COMMONS

INTERNATIONAAL
VAN WASSENAER
CONCOURS
DE FINALISTEN
ZIJN BEKEND!

Middeleeuwse liedsnippers
gereconstrueerd

RICERCHE PARALLELE
Giulio Padoin cello
Gabriele
Lucherini fortepiano
Ricerche Parallele
FANNY DAVIES ENSEMBLE
Javier López Escalona cello
Laura Granero fortepiano

vr 2 sep, 10.00-14.30 uur + live op EMTV
Gasthuis Leeuwenbergh
(ConcertLab)
Internationaal Van Wassenaer
Concours
Finale
Reserveer gratis kaarten via
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

Van zijn briljante verzen bleef genoeg
bewaard om ons te doen watertanden,
maar de muziek van de legendarische
minnezanger Walther von der Vogelweide ging grotendeels verloren.
De middeleeuwen-specialisten van
Per-Sonat verkennen vandaag de
snippers die van Walthers liederen
resten en wagen reconstructies geïnspireerd op werk van tijdgenoten.
Er bestond nauwelijks een vertegenwoordiger van de middeleeuwse poëzie die de
dichtkunst zo goed beheerste als Walther
von der Vogelweide. Hij was een van de
belangrijkste minnezangers en lyrische
dichters van de middeleeuwen. Veel van
zijn gedichten volgen het concept van
de hoofse minne, waarin een lyrische
ik-persoon een onbereikbare dame hopeloos het hof maakt. Naast deze liefdesliederen speelt en zingt Per-Sonat ook
humoristische en vermakelijke liederen
en dansmuziek uit deze vervlogen hofcultuur van rond 1200.
Muzikaal leider en mezzosopraan Sabine
Lutzenberger: ‘Hoewel gedichten in zijn
tijd volledig werden gezongen, zijn de
melodieën bij de zijne vrijwel allemaal
verloren gegaan. In ons concert proberen
we te reconstrueren hoe zijn gedichten
geklonken kunnen hebben.’ Per-Sonat
koppelen Von der Vogelweides gedichten

aan enkele van zijn eigen melodieën en
voorzien ze deels van begeleidende melodieën van zijn tijdgenoten. Daarnaast
zetten ze ook de eigen compositorische
creativiteit in: vedel- en doedelzakspeler
Baptiste Romain componeerde twee nieuwe melodieën in de stijl van minnezangers rond 1200. Met een stem die moeiteloos door het dek der tijden priemt, laat
mezzosopraan Sabine Lutzenberger deze
gereconstrueerde liedsnippers klinken
in de prachtige akoestiek van de
Pieterskerk. ■●

do 1 sep, 15.00 uur
Pieterskerk
Per-Sonat / Sabine Lutzenberg
Minnezang van Walther
von der Vogelweide

SIGNEERSESSIE
Vandaag signeert dirigent Marco
Mencoboni cd’s na afloop van zijn
concert met om circa 18.10 uur.
do 1 sep, 17.00 uur
Domkerk
Cantar Lontano / Marco Mencoboni
Ultimi miei sospiri

DONDERDAG 1 SEPTEMBER
9.30
Zomerschool: Dr. Christine Blanken
		C.P.E. Bach and the musical life
of Prussia / voertaal: Engels
		Janskerk
€5

13.00 Andreas Staier
		Ongetemd | welgetemperd
		Lutherse Kerk
€ 19 / € 17 / € 10

17.00 Il Pomo d’Oro / Francesco Corti
		
De Benda’s in Berlijn
		TivoliVredenburg, Hertz
€ 23 / € 20 / € 10
Salonconcerten
Nederlandse Bachvereniging
artist in
residence Met muziek, tekst en uitleg
		Salons in de binnenstad
€ 23 / € 20 / € 10

20.00

STIMU-symposium + Wills c.s.
New perspectives on historical flutes /
voertaal: Engels
		TivoliVredenburg, Club Nine
€ 38 / € 35 / € 25
9.3017.45

10.00

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

13.30
tot
17.00

Tentoonstelling Gallant Robotics
Museum Speelklok
gratis

11.00
tot
19.00

Bachbox: Bachs virtuele
Himmelsburg
Neude

gratis

Aysha Wills, Octavie Dostaler-		
Lalonde & Artem Belogurov
		
Fluitsonates van Frederik en 		
Wilhelmina
		TivoliVredenburg, Hertz
€ 23 / € 20 / € 10
11.00

Les Ambassadeurs ~
+ NAGESPREK
La Grande Écurie /
		Alexis Kossenko
		Een galant reuzenorkest
		TivoliVredenburg, Grote Zaal
€ 39 / € 35 / € 10
20.00

14.00 Ensemble Amalthea
		
Beethoven en Ries: pianotrio’s
		Het Huis Utrecht

FRINGE

14.00 Duo Isanta & Wasserman
FRINGE
		
Verslagen liefdes: Spaanse liederen
		KF Hein bibliotheek

* gratis kaarten reserveren noodzakelijk.
14.00 La Diligence
FRINGE
		
Biber, Buxtehude e.a.: werken voor 		
viool, viola da gamba en klavier
		Spoorwegmuseum

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

Per-Sonat / Sabine Lutzenberger
Minnezang van Walther von
der Vogelweide
		Pieterskerk
€ 23 / € 20 / € 10

11.00 Mavra
FRINGE
		
Engelse liefde, Spaanse passie:
		liederen uit de renaissance en barok
		
Spoorwegmuseum

Les Buffardins / Frank Theuns
Buffardin versus Blavet
		Geertekerk
€ 23 / € 20 / € 10

11.00 Syrens Ensemble
FRINGE
		
Chaucers Tale of the Wyf of Bathe: 		
liederen en dansen
		
Fundatie van Renswoude

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

Salon Rosi Braidotti
Galanterie en het achttiendecoeeuwse hofleven.
curator
		Met prof. dr. Jeroen Duindam / 		
voertaal: Engels
		Fundatie van Renswoude
*gratis

15.30 I Fiori Selvatici
FABULOUS FRINGE
		
Biber, Corelli, Scarlatti e.a.:
triosonates en fantasieën
		
Janskerk
*gratis

12.30

12.30 I Fiori Selvatici
FABULOUS FRINGE
		
Biber, Corelli, Schmelzer e.a.: 		
triosonates en fantasieën
		
TivoliVredenburg, Grote Zaal
Handleiding Oude Muziek
Met Mark Brouwers /
voertaal: Nederlands
		Instituto Cervantes
€ 130 / € 120
13.00

Mauillon, Rignol, Roussel
& Mankar-Bennis
artist in
residence Lambert: Leçons de ténèbres II
		Pieterskerk
€ 23 / € 20 / € 10

22.30
*gratis

15.00

15.00

15.30 Fanny Davies Ensemble
		Guelbenzu, Giménez, Brahms:
werken voor cello en piano
		Fundatie van Renswoude
16.00 Gijsbert Kok
		
Mozarts Haagse hoogtepunt
		Domtoren
(luisterplaats: Flora’s Hof)

LIVESTREAMS
OP EMTV
Geniet dagelijks
van de mooiste
		
online concerten
Salon Rosi Braidotti
Galanterie en het
		 achttiende-eeuwse
		hofleven

12.30		

20.00		
		
		
		

Les Ambassadeurs ~
La Grande Écurie /
Alexis Kossenko
Onder dezelfde hemel

FRINGE

22.30		 Mauillon, Rignol,
		 Roussel & Mankar-Bennis
		Lambert: Leçons de
		 ténèbres II

gratis

17.00 Cantar Lontano / Marco Mencoboni
		
Ultimi miei sospiri
		Domkerk
€ 28 / € 25 / € 10

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

