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INTERNATIONAAL
VAN WASSENAER
CONCOURS
WINNAARS!

DE KRONING VAN
LODEWIJK XIV
Reims, 1654. De stad maakt zich op
voor de kroning van Lodewijk XIV.
De zestienjarige knaap zal na een
plechtige ceremonie en een luisterrijke stadsintrede de Zonnekoning
worden. De kroningsceremonie
was net zo indrukwekkend als de
grootst denkbare theaterproductieaar van de gebruikte muziek
ontbreekt elk spoor. Toch klinkt
die vanavond: Sébastien Daucé en
Ensemble Correspondances presenteren hun minutieus onderzochte
versie van de soundtrack van deze
historische gebeurtenis.
Er ging een lange weg vooraf aan dit
concert: met onderzoek naar getuigenissen, liedteksten, liturgieën, kroningstradities en muziekbronnen werd beetje
bij beetje scherper hoe de ceremonie
plaats moet hebben gevonden. Muzikaal leider Sébastien Daucé: ‘We weten

inmiddels wat de volgorde was van de
onderdelen van de ceremonie (denk aan
de binnenkomst van de koning in de
kathedraal, processies, het loslaten van
duiven, de kroning zelf, enzovoorts).
Ook weten we welke ensembles aanwezig
waren, uit hoeveel musici ze bestonden,
welke instrumenten ze gebruikten, welk
type muziek ze uitvoerden en op welke
plek ze stonden in de kathedraal. Door
deze nieuwe onderzoeksresultaten te
verbinden aan muzikale bronnen uit de
zeventiende eeuw kunnen we nu een mogelijke soundtrack aan u presenteren.’
In het muzikale gevolg lopen iconische
Franse meesters als Étienne Moulinié
en Charles d’Helfer, maar ook internationale helden als Orlandus Lassus en
Francesco Cavalli. Van blijde inkomst tot
kathedraalplechtigheid en de overhandiging van de regalia: deze musici vergezellen de jonge Lodewijk tot het Leve de
koning! weerklinkt. ■●

De winnaars van het Internationaal Van Wassenaer Concours zijn
bekend! Na een spannende finale
met post-barok repertoire kende
de vakjury alle drie de finalisten
een prijs ter waarde van € 1500 toe:
PuraCorda, Fanny Davies Ensemble
en Ricerche Parallele. Niet alleen
het aanwezige publiek, maar ook de
kijkers van de livestream op Early
Music Television konden hun stem
uitbrengen voor de publieksprijs.
Deze ging naar Ricerche Parallele.
Het Fanny Davies Ensemble ging
naar huis met de Organisatie Oude
Muziek-prijs, waarmee het een
concerttournee won in het Seizoen
Oude Muziek 2023-2024. Alle finalisten ontvingen een masterclassvoucher ter waarde van € 500. ■●

za 3 sep, 20.00 uur
TivoliVredenburg, Grote Zaal
Ensemble Correspondances &
Les Pages et Chantres du CBMV /
Sébastien Daucé
De kroning van Lodewijk XIV
Nagesprek: blijf na het concert zitten
voor een gesprek met muzikaal
leider Sébastien Daucé en kom meer
te weten over wat er aan dit concert
vooraf ging / gespreksleider:
Jaap Jan Steensma /
voertaal: Engels
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Beste
Baldassare ...
Hoe het heurt
aan het hof
anno 1528

Hoe een schilderij tot leven komt

Dansvoorstelling
Fête galante
Antoine Watteau’s schilderij L’embarquement pour Cythère is galanterie
ten top. De schilder toont ons een licht en bekoorlijk tafereel met koppels
die vooral oog hebben voor elkaar. Watteau schilderde hiermee een
imaginair feest van galanterie: een fête galante. Zijn personages lijken
haast te dansen, maar welke dans voeren ze uit? In de dansvoorstelling
Fête galante wekken choreograaf Hubert Hazebroucq, zijn dansers en
ensemble EXIT de figuren uit Watteau’s schilderij tot leven.

Beste Baldassare,
Bij ons in Lombardije dansen veel jonge
edelen de hele dag in de open lucht met
de dorpelingen en ze doen mee met hun
spelen, zoals het werpen van staven,
worstelen, hardlopen en hoogspringen.
Sommigen vinden dat niet passend voor
een hoveling. Zelf zie ik er zelf niets verkeerds in, want het gaat er niet om wie het
edelst, maar wie het sterkst en behendigst
is, nietwaar?
Een dansende diplomaat

Antoine Watteau, L’embarquement pour Cythère, 1717. Parijs, Musée du Louvre.

Op het podium van de Stadsschouwburg trekken de personages uit dit
pastorale bal dit weekend aan ons
voorbij. We komen ze tegen in een
reeks dansstukken, geïnspireerd op
de drie Parijse theaters waar Watteau
graag kwam. Daarbij klinkt veel
muziek die nooit gepubliceerd is,

meestal van componisten die voor deze
theaterpodia werkten, zoals JeanClaude Gillier en Jean-Joseph Mouret.
Een onderdompeling in de voor vele
oren nog onbekende muzikale wereld
van het Parijse galante theater! ■●

Hubert Hazebroucq

za 3 & zo 4 sep, 15.00 uur
Stadsschouwburg
Compagnie Les Corps Éloquents
& Exit
Dansvoorstelling: Fête galante

© GOUPY

Dat is geen simpele klus, vertelt
Hazebroucq: ‘Een beweging afleiden
uit een stilstaande pose is een onmogelijke opgave. Gaat de voet omhoog,
wordt hij neergezet of maakt hij net
een sprong af? Daarnaast staan de
lichaamshoudingen en dansvormen
die Watteau afbeeldt ver af van de
nobele figuren die in de genoteerde
choreografieën uit de vroege achttiende eeuw te vinden zijn. De dansstijl in
dit schilderij verwijst eerder naar een
fête galante, een feestelijk bal in een
arcadische setting. Deze voorstelling
is een gedanste en gezongen evocatie
daarvan.’

Beste Een dansende diplomaat,
Welja, dansen in het openbaar is niet
verboden (wat voor zin het heeft om dat
met dorpelingen te doen, dat is de vraag).
Maar als u danst in aanwezigheid van een
groot publiek, dan dient u wel een zekere
waardigheid in acht te nemen. Lichte en
gracieuze bewegingen, dat past een edelman. Men kan zich natuurlijk lichtvoetig
voelen, maar dat betekent niet dat men
los moet gaan met virtuoos getrappel en
pirouettes met hakkengeklapper. Wat
betreft het worstelen, hardlopen en meer
van dat soort spelen: die kan men altijd
als aardigheidje samen met dorpelingen
uitvoeren, maar zie het niet als wedstrijd.
De hoveling moet natuurlijk wel winnen,
anders kan hij die krachtmeting beter aan
zich voorbij laten gaan. Het is een edelman onwaardig om ingemaakt te worden
door een boer, zeker bij het worstelen. Tja,
eigenlijk denk ik dat hovelingen beter niet
kunnen meedoen met dit soort groepsactiviteiten, en zeker niet als u daarbij ook
nog veel bekijks trekt. Want als de hoveling wint, wint hij toch maar weinig en als
hij verliest, verliest hij veel.■●
Geïnspireerd op Baldassare Castigliano, Il libro
cortigiano (Het boek van de hoveling, 1528).
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Artist in residence Marc Mauillon, Myriam Rignol (viola da gamba), Thibaut Roussel (theorbe) en Marouan Mankar-Bennis
(klavecimbel, orgel) laten de Pieterskerk galmen met de exuberante Leçons de Ténèbres van Michel Lambert.
Het derde deel van deze concert-trilogie vindt plaats op za 2 sep, 22.30 uur: oudemuziek.nl/mauillon
Onder: de winnaars van het Internationaal Van Wassenaer Concours: PuraCorda, Fanny Davies Ensemble en Ricerche Parallele

Foto’s: Marieke Wijntjes
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De middeleeuwen door de bril van de belle époque

De guilty pleasure
van zangeres
Katarina Livljanić
In de oudemuziekscene
hebben we het graag
over pioniers als Gustav
Leonhardt, Frans Brüggen
of zelfs Felix Mendelssohn:
allemaal haalden ze oud
repertoire onder het stof
vandaan. Maar wat te
denken van Yvette Guilbert?
Deze Franse chanteuse,
die leefde tussen 1865
en 1944, is er eentje over
wie we nog maar weinig
hebben gehoord.

ŽELJKO KARAVIDA

Zangeres en middeleeuwen-specialiste Katarina Livljanić en pianist
Danijel Detoni brengen daar vanmiddag verandering in. Livljanić: ‘Ik heb
altijd verscheidene interessegebieden
gehad en het begin van de twintigste
eeuw is altijd mijn guilty pleasure
geweest. Ik heb die periode niet uitgebreid bestudeerd, zoals de middeleeuwen, maar de belle époque heeft me
altijd gefascineerd. Het lijkt een laatste periode van zorgeloosheid voordat
de grote catastrofes van de twintigste
eeuw toeslaan.’

In een muzikale evocatie van een
Parijse salon beziet dit duo onder de
naam Dialogos de middeleeuwen door
de bril van de belle époque. Yvette
Guilbert vertolkte in die periode
middeleeuwse liederen in Parijse

VANDAAG:
LUITSYMPOSIUM

Tijdens het galante tijdperk – het
midden van de achttiende eeuw –
werden de mogelijkheden van de
luitklank tot het uiterste benut.
Nieuwe muziekvormen, zoals concerti met een hoofdrol voor de luit,
zagen het levenslicht. Als onderdeel van de Internationale Luitdagen focust dit symposium op
deze nieuwe rol van de luit, de
doorontwikkeling van het instrument, de sociale context waarin
werd gemusiceerd en de rol van
vrouwen in luitmuziek. ■●

za 3 sep, 9.30-12.45 uur
TivoliVredenburg, Club Nine
Luitsymposium
Style galante
oudemuziek.nl/luitsymposium

CONCERTTIP

Henri de Toulouse-Lautrec,
Portret van Yvette Guilbert, 1895.

cafés. De nu eens frivole, dan weer
sensuele muziekselectie leidt van Satie
en Debussy naar de coulissen van het
beroemde Montmartre-cabaret Le Chat
Noir. Livljanić: ‘Guilbert noemde zichzelf geen zangeres maar een “diseuse,”
een spreekster. Ze zong vaak schuine
liedjes met pikante teksten, maar door
de elegante manier waarop zij ze bracht,
hield ze altijd een zekere afstand en
werd het nooit vulgair. Dat ga ik ook
proberen.’ ■●
za 3 sep, 15.00 uur
zo 4 sep, 15.00 uur
TivoliVredenburg, Cloud Nine
Dialogos
La belle époque…médiévale

za 3 sep, 15.00 uur
TivoliVredenburg, Hertz
Konstantin Shchenikov
& Butter Quartet
Een luit voor Bayreuth

Het jonge Butter Quartet was
in 2019 nog finalist in de York
Early Music International Young
Artists Competition. Samen met
Konstantin Shchenikov wendt het
kwartet de steven naar Bayreuth
ten tijde van Wilhelmina, de zus
van Frederik de Grote, met unieke
muziek voor luit en ensemble van
componisten als Falckenhagen
en Kleinknecht. ■●
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ROCO-CODING
Tijdens het gratis live coding evenement Roco-coding smelt de innovatieve praktijk van live coding samen met
de klanken van cello en klavecimbel.
Live coding is een kunstpraktijk waarbij
in real-time digitale beelden en geluiden gecreëerd worden voor een poëtische, dansbare ervaring. De artiesten
schrijven live tijdens de uitvoering code
en algoritmes en improviseren zo voor
het publiek. Live coders Sasj en Sonologico van Creative Coding Utrecht (CCU)
zetten de galante esthetiek en ethiek
om in digitale code en festivalmusici
Artem Belogurov (klavecimbel) en Octavie Dostaler-Lalonde (cello) vertalen
deze naar een kunstzinnige audiovisuele ervaring. ■●

Graindelavoix duikt in Josquins melancholische late chansons

JOSQUIN,
DE ONDODE

za 3 sep, 20.30-22.30 uur
TivoliVredenburg, Club Nine
Roco-coding
Gratis, vrije in- en uitloop

Fabulous Fringe
De Fringe is een perfecte gelegenheid
om die ene buur, vriend of collega
eens kennis te laten maken met oude
muziek. Fringe-concerten zijn gratis
toegankelijk, duren circa 45 minuten en
vinden plaats op bijzondere locaties in
de Utrechtse binnenstad. ■●

Josquin Desprez was bij leven al een legende. Na zijn dood schoot
zijn ster zo hoog dat er heel wat muziek ten onrechte aan hem is
toegeschreven. Een kunstenaar die zo gehypet is, wordt onaantastbaar:
niet levend, niet dood, maar ‘ondood’ is de visie van Graindelavoix. In een
concert om middernacht gaat het vocaal ensemble niet op zoek naar
de authentieke Josquin, maar naar ons beeld van deze supermusicus uit
de renaissance. In een middernachtconcert nemen ze een duik in zijn (?)
late vijf- en zesstemmige chansons: melancholie all over.

Reserveer gratis kaarten via
oudemuziek.nl/fringe

za 3 sep, 15.30 uur
Het Huis Utrecht
Ensemble Vinari
Machaut, Busnoys, Ciconia e.a.:
werken voor blokfluit ■●

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

Muzikaal leider Björn Schmelzer:
‘Het lijkt alsof Josquin, toen hij zijn
internationale carrière beëindigde en
terugkeerde naar Frankrijk, zijn eigen
symbolische dood ensceneerde. Hij liet
zich vooral in met specifieke Franse
poëzie: klaagzangen, de zogenaamde
chansons de regret, tragikomische liefdesliederen, enzovoorts. Bij elk chanson ontvouwt zich een aparte klankwereld aan intensiteiten en emoties,
die u hoe dan ook naar de keel grijpen.
Misschien was het wel deze muzikale
keuze die Josquins plotse, legendarische faam in een stroomversnelling
heeft gebracht, tijdens zijn leven en
vooral na zijn overlijden in 1521.’

Wilt u een kijkje nemen in de keuken
van Graindelavoix, een ensemble dat
al jaren de tongen van de oudemuziekwereld losmaakt? De open repetities
Ornament und Verbrechen I & II bieden
een inkijkje in het creatieve proces van
het ensemble. Graindelavoix gaat in
deze experimentele sessies in op een
provocatie van de Weens architect
Adolf Loos: versieringen zijn primitief
en simplistisch, weg ermee! Maar wat
als versiering nu eens niet uiterlijk
vertoon is, maar net de essentie van
deze renaissancemuziek? ■●
za 3 sep, 15.00 uur
zo 4 sep, 15.00 uur
Janskerk
Graindelavoix / Björn Schmelzer
Ornament und Verbrechen
za 3 sep, 24.00 uur
Janskerk
Graindelavoix / Björn Schmelzer
Josquin, de ondode

ZATERDAG 3 SEPTEMBER
9.30- Luitsymposium
12.45 The lute in twilight / voertaal: Engels
		TivoliVredenburg, Club Nine
€ 10

12.30 Ensemble Vinari
FABULOUS FRINGE
		Machaut, Busnoys, Ciconia e.a.: 		
werken voor blokfluit
		
Het Huis Utrecht
*gratis

17.00 Dialogos / Katarina Livljanić
		
La belle époque… médiévale
		TivoliVredenburg, Cloud Nine
€ 23 / € 20 / € 10

9.30
Zomerschool: Prof. Dr. Frank Willaert
		Hoofse liefde in West-Europese lyriek 		
uit de Middeleeuwen / 		
voertaal: Nederlands
		Janskerk
€5

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

20.00

10.00

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

13.00 Carole Cerasi
		
Duphly, le gracieux
		Lutherse Kerk
€ 19 / € 17 / € 10

10.00- Oude Muziek Markt
18.00 TivoliVredenburg

Salonconcerten Nederlandse
Bachvereniging		
		
Met muziek, tekst en uitleg
		Salons in de binnenstad
20.00

artist in
residence

14.00 La Contrebande
FRINGE
		The Night Watch:
liederen uit 17de-eeuws Engeland
		De Witte Lely
*gratis
Mariya Miliutsina
& Koki Fujimoto
		Een salon anno 1800:
werken voor gitaar en fluit
		DUMS, Marnixzaal
14.00

gratis

Ensemble
+ NAGESPREK
Correspondances /
		Les pages et les chantres du CMBV
		De kroning van Lodewijk XIV
		TivoliVredenburg, Grote Zaal
€ 39 / € 35 / € 10

FRINGE

Aleksandra Owczarek |
FRINGE
Klaudia Łoboda		
Biber, Böddecker e.a.:
werken voor viool en klavecimbel
		
Fundatie van Renswoude
11.00

11.00 Duo L’Anima
		Duport, Mozart, Romberg:
werken voor cello en fortepiano
		KUUB

FRINGE

11.00 Anacronía
FRINGE
		
Abel, Astorga, Haydn: kamermuziek
		Sonnenborgh
Salon Rosi Braidotti
		Oorlog als galanterie /
covoertaal: Nederlands
curator
		Fundatie van Renswoude
12.30

*gratis

Eva Saladin, Daniel Rosin
& Johannes Keller
		
Soirée Sarasin
		TivoliVredenburg, Hertz
€ 23 / € 20 / € 10
22.30

*gratis

Konstantin Shchenikov
& Butter Quartet
		
Een luit voor Bayreuth
11.00 ĀRT HOUSE 17 / Michael Hell		
		TivoliVredenburg, Hertz
		
Geister von Sanssouci 		
€ 23 / € 20 / € 10
Paardenkathedraal
€ 23 / € 20 / € 10
15.00 Graindelavoix / Björn Schmelzer
		
Ornament und Verbrechen I: 		
11.00 Noémie Lenhof
Plasticiteit van de nimfen
& Guillaume Haldenwang
		Janskerk
		
De kroon op de viola da gamba
€ 23 / € 20 / € 10
		TivoliVredenburg, Hertz
€ 23 / € 20 / € 10
15.00 Hubert Hazebroucq & Exit / 		
Emmanuel Resche-Caserta
11.00 Malgosia Fiebig
		
Dansvoorstelling: Fête galante
		
Frederik de Grote blaast van de toren
		Stadsschouwburg
		Domtoren
€ 28 / € 25 / € 10
(luisterplaats: Flora’s Hof)
gratis
gratis

20.30 Livecoding Utrecht, Artem Belogurov
		& Octavie Dostaler-Lalonde
		Roco-coding: Computercode in klank
		TivoliVredenburg, Club Nine
gratis

15.00

15.00 ĀRT HOUSE 17 / Michael Hell
		
Geister von Sanssouci
		Paardenkathedraal

FRINGE

LIVESTREAMS
OP EMTV

12.30		

Salon Rosi Braidotti
Oorlog als galanterie

20.00		 ĀRT HOUSE 17 /
		 Michael Hell
		
Geister von Sanssouci

*gratis

Les Ambassadeurs ~
La Grande Écurie / Alexis Kossenko
		
C.P.E.’s concerti voor traverso
		Geertekerk
€ 28 / € 25 / € 10
17.00

* gratis kaarten reserveren noodzakelijk.

Geniet dagelijks
		
van de mooiste
online concerten

15.30 Michaela Koudelková
FABULOUS FRINGE
		Van Eyck, Bach, Telemann e.a.:
		werken voor soloblokfluit
		
Fundatie van Renswoude
15.30 Dominika Maszczynska
		Clementi, Haydn e.a.:
werken voor fortepiano
		Het Huis Utrecht

24.00 Graindelavoix / Björn Schmelzer
		
Josquin, de ondode
		Janskerk
€ 15 / € 13 / € 10

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

