
Geen gala der galanterie zonder het Orkest van de Achttiende Eeuw.  
Met meer dan veertig jaar in de benen is het de perfecte ceremonie-
meester om deze festivaleditie naar zijn ultieme hoogtepunt te leiden. 
C.P.E. krijgt een ereronde met een vorstelijk orkestprogramma gedrenkt 
in retoriek en sentiment. Zijn exotische dubbelconcerto voor 
klavecimbel en fortepiano plaatst de kroon op dit festival.

Tot slot: het Orkest van de Achttiende Eeuw Save the date: 25 aug t/m 3 sep 2023

Dubbel feest met 
Carl Philipp Emanuel
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toetsinstrument te worden, was het 
klavecimbel nog geenszins uit het mu-
ziekleven verdwenen. C.P.E. hield van 
beide instrumenten evenveel. Het stuk 
zit vol humor, onbesuisde wendingen 
en een-tweetjes tussen de klavecinist 
en fortepianist. C.P.E.’s composities, en 
dit dubbelconcert in het bijzonder, zijn 
voorzien van zoveel eigenzinnigheden 
dat de Amerikaanse schrijver en pianist 
Charles Rosen wel aan papier durfde 
toe te vertrouwen dat de latere Joseph 
Haydn – ook niet vies van een beetje 
muzikale humor – naast deze Bachzoon 
maar verbleekt tot een voorzichtige, 
sobere componist. ■●

Deze festivaleditie zette C.P.E. Bach in 
de schijnwerpers als componist met 
vele gezichten. Op het slotconcert pak-
ken we uit met een programma geheel 
gewijd aan deze geniale vernieuwer. 
Drie stormachtige sinfonia’s zetten de 
luisteraar voortdurend op het verkeer-
de been met hun contrasterende epi-
sodes die schuren tot het knettert. De 
echte knaller is het dubbelklaviercon-
cert: uniek in de muziekgeschiedenis, 
want het is het enige concert dat spe-
cifiek geschreven is voor klavecimbel 
én fortepiano. Hoewel de fortepiano 
aan het einde van de achttiende eeuw 
hard op weg was om het dominante 

zo 4 sep, 20.00 uur  + live op EMTV

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

FESTIVAL 
OUDE MUZIEK 
UTRECHT 
2022
NEO!

Met een festival dat bijna ten 
einde komt, kunnen we het 
natuurlijk niet laten om alvast de 
blik op volgend jaar te richten. Het 
programma voor de festivaleditie 
van 2023 staat namelijk alweer in 
de steigers. Met het thema Neo! 
als vertrekpunt verkennen we 
muzikale genres die bedacht zijn 
in een geest van revival. Nieuw of 
oud: het is het één of het ander. Of 
toch niet? 

Lees verder op pagina 2.



Beste Baldassare,
Sinds enkele maanden ben ik als diplomaat 
werkzaam voor een Napolitaanse graaf. 
Er lijken wel honderden regels te zijn waar 
men aan moet voldoen om een volmaakte 
hoveling te zijn.  Het is zeker geen katten-
pis. Maar afgezien van al die regels, wat 
is volgens u de essentie van het volmaakte 
hovelingschap?
Een anonieme hoveling

 

                

Beste Een anonieme hoveling,
Ik heb me al meerdere keren het hoofd 
gebroken over deze vraag. Volgens mij is 
er één regel die heerst over alle andere. De 
hoveling moet in alles wat hij zegt of doet 
ongedwongenheid tentoonspreiden: een 
zekere sprezzatura. Dit wekt sympathie op, 
want iedereen weet hoeveel moeite het kost 
om iets zo te laten lijken dat het juist géén 
moeite kost. Neem bijvoorbeeld de dans-
kunst: men herkent onmiddellijk degene 
die de danskunst werkelijk beheerst aan 
slechts één sierlijke en ongedwongen bewe-
ging. Of neem de toonkunst. Een musicus 
hoeft slechts één noot te zingen en en die ge-
ruisloos over te laten gaan in een zoetklin-
kend ornament en dan met zoveel gemak 
dat het lijkt alsof het vanzelf gaat. Daar-
mee merken dat hij een meester van zijn 
kunst is. Kortom, men zal de hoveling hoger 
achten wanneer hij bij alles, maar vooral 
bij het spreken, gekunsteldheid vermijdt. 
Dat is een fout die velen maken (vooral de 
Lombarden, die na terugkeer uit andere 
gebieden meteen in gebrekkig Spaans, 
Frans of wéét ik wat voor taal beginnen te 
kakelen, om maar te laten horen hoe groot 
hun kennis is). Dergelijk gedrag heeft juist 
een averechts effect op de waardering van 
anderen. Conclusie: alleen zij die de ware 
kunst beheersen, kunnen de indruk wekken 
dat het geen kunst is om te zeggen wat ze 
zeggen en te doen wat ze doen. ■●

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

Vervolg: Festival Oude Muziek Utrecht 2023: Neo!

2

Geïnspireerd op Baldassare Castigliano, Il libro 
cortigiano (Het boek van de hoveling, 1528).

Al in de achttiende eeuw ontstond in 
Engeland een gothic revival, die zich 
snel over het continent verspreidde. Een 
eeuw later zouden neostijlen het cul-
turele landschap domineren: de vorm-
geving van de toekomst was te vinden in 
het verleden! Neobarokke en neorenais-
sance-stukken werden gecomponeerd als 
eerbetoon aan de meesters van weleer. 
Oud, maar dan in een nieuw jasje... of 
nieuw, verkleed als oud. Kiest u maar.

En wat te denken van onze oude muziek-
praktijk? De oudemuziekstijl waar we zo 
van houden is in ruime mate het resul-
taat van hedendaagse keuzes: een versie 
die past bij onze eigen smaak en tijd. Zo 
beschouwd heeft onze oude muziek veel 
weg van nieuwe muziek. Hoe historisch 
geïnformeerd ook, de oude muziek van 
vandaag ontsnapt principieel maar 
moeilijk aan een karakterisering als 
neo-middeleeuws, neo-renaissance of 
neo-barok.
Dit festival wil uitdagen tot nieuwe en 
spannende manieren om muzikaal erf-
goed te benaderen, van conserveren tot 
restaureren. 

Middeleeuwen-specialiste Katarina 
Livjanić, artistiek leider van Ensemble 
Dialogos en docent aan de Sorbonne en 
aan de Schola Cantorum Basiliensis, 
wijst ons daarbij als co-curator de weg. 
Onze reis voert van de gregoriaanse tra-
dities tot L’homme armé, van Montever-
di’s Poppea tot Purcells Fairy Queen, en 
van Bach en Busoni tot Poulencs Concert 
Champêtre. Artist in residence worden 
Simon-Pierre Bestion en zijn Ensemble 
La Tempête, de grote revelatie van het 
Festival Oude Muziek Utrecht 2021. Ook 
de Oostenrijkse klavecinist en dirigent 
Michael Hell speelt een hoofdrol. En we 
tonen de meest schitterende en waan-
zinnige neo-droom die in Utrecht en in 
Nederland te vinden is: kasteel De Haar, 
ons eigen Downton Abbey. ■●

vr 25 aug t/m zo 3 sep 2023
Festival Oude Muziek Utrecht
Neo!

Het programma wordt in mei 2022 
bekendgemaakt op oudemuziek.nl

Detail van een zuil in 
de Willibrordkerk, Utrecht. ©
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VRIENDEN MAKEN 
HET MOGELIJK
Heeft u ook zo genoten van de 
concerten? Als Vriend steunt u het 
Festival & Seizoen Oude Muziek én 
profiteert u zelf van vele voordelen. 
Vrienden krijgen korting op onze 
concerten en cd’s, kunnen met 
voorsprong festivalkaarten bestel-
len en ontvangen vier keer per jaar 
het Tijdschrift Oude Muziek.
Meer informatie: oudemuziek.nl/
vrienden ■●

http://oudemuziek.nl
http://oudemuziek.nl/vrienden
http://oudemuziek.nl/vrienden
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Graindelavoix onderzoekt in hun lecture-performance Ornament und Verbrechen I de schijnbare tegenstelling tussen essentie en decoratie  
in de late chansons van Josquin Desprez. Ornament und Verbrechen II kunt u nog bezoeken op zo 4 sep om 15.00 uur. Foto: Marieke Wijntjes



Coro Ghislieri reconstrueert een mis in galante stijl

de in Pavia geboren componist Gia-
nandrea Fioroni. Meer dan dertig jaar 
was hij kapelmeester van de Dom van 
Milaan, waarmee hij een flink legertje 
aan zangers en instrumentalisten tot zijn 
beschikking had. Maar hoe de Mila-
nese bisschoppen ook hun best deden 
om de religieuze muziek van galante 
invloeden te vrijwaren, de muzikale 
ontwikkelingen waren niet te stoppen. 
De tegengestelde krachten van conserva-
tisme en progressie leverden een unieke 
mengstijl op, die tot in de negentiende 
eeuw voortduurde. Toen het overgrote 
deel van Europa het galante tijdperk aan 
het einde van de achttiende eeuw alweer 
had afgesloten, bleven de schaduwen van 
deze stijl zich onverstoord over Milaan 
uitstrekken. Coro Ghislieri transporteert 
vanmiddag een mis in deze laatgalante 
stijl van Italië naar de Domkerk, met een 
starring role voor het Domorgel! ■●

zo 4 sep, 17.00 uur  + live op EMTV

Domkerk
Coro Ghislieri / Giulio Prandi 
& Schola Gregoriana Ghislieri / 
Renato Cadel
Galante koormuziek uit de dom 
van Milaan
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Dankzij een roemruchte componis-
tendynastie verbonden aan de Dom 
van Milaan strekten de schaduwen 
van de achttiende-eeuwse galante 
stijl zich uit tot in de negentiende 
eeuw. Coro Ghislieri reconstrueert 
vanmiddag in de Utrechtse Domkerk 
een mis in galante stijl zoals die 
anno 1805-1813 vanaf de koor- 
balkons van haar Milaanse tegen-
hanger kan hebben geklonken. 

VAN MILAAN  
NAAR UTRECHT:  
MUZIEK IN DE DOM
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Dat de galante stijl het Europa van de 
achttiende eeuw ook muzikaal in zijn 
greep kreeg, viel niet bij iedereen in 
goede aarde. Zo was er in Milaan een 
reeks bisschoppen die hun conservatieve 
muziekstijl met hand en tand probeerden 
te verdedigen tegen progressieve in-
vloeden. De bewaker van de polyfone 
traditie die zo fel beschermd werd, was 

FABULOUS 
FRINGE

De Fringe is een perfecte gelegen-
heid 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. ■●

Reserveer gratis kaarten via 
oudemuziek.nl/fringe

zo 4 sep, 12.30 uur
DUMS, Marnixzaal
Flores de Musica
Bach, Schaffrath, Naumann: 
werken voor twee klavecimbels

BACHBOX
BEZOEK BACHS 

VIRTUELE HIMMELSBURG
26 AUG T/M 4 SEP 

11.00-19.00 UUR, NEUDE

GRATIS TOEGANG

LAATSTE KANS!

Gianandrea Fioroni

http://oudemuziek.nl/fringe


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
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SEIZOEN OUDE MUZIEK 
2022/2023
VAN DE MAKERS VAN 
HET FESTIVAL OUDE MUZIEK

NAGENIETEN 
MET EMTV

Het festival is bijna ten einde, 
maar online is het eindeloos 
nagenieten. Via Early Music 
Television kunt u 25 livestreams 
terugkijken en in de loop van 
het najaar verschijnen nog 
tientallen andere concerten, 
waaronder van Cantar Lontano, 
Carolyn Sampson, ClubMediéval 
en a nocte temporis! Sluit uw 
maand- of jaarabonnement af 
via emtv.online en start direct 
met kijken. ■●

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

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

 ĀRT HOUSE 17 /  
 Michaell Hell
 Utrechter Passion
 
 Huelgas Ensemble /  
 Paul Van Nevel
 Supreme Englishness

 Nederlandse  
 Bachvereniging /  
 Shunske Sato
 C.P.E.’s Magnificat

 Sollazzo Ensemble /  
 Anna Danilevskaia
 Onder dezelfde hemel
 

15de
EEUW

18de
EEUW

16de
EEUW

18de
EEUW

14de
EEUW

18de
EEUW

14de
EEUW

Het festival bij u thuis

HIGHLIGHTS

Door het jaar heen ook genieten  
van de mooiste muziek uit de mid-
deleeuwen, renaissance en barok? 
Speciaal voor wie een jaar zonder 
oude muziek te lang is, presenteren 
de makers van het festival het  
Seizoen Oude Muziek. 

In het Seizoen Oude Muziek 2022/2023 
klinkt de mooiste muziek uit de mid-
deleeuwen, renaissance en barok weer 
op bijzondere locaties in Nederland en 
Vlaanderen. Met vijftien tournees en 
een minifestival rond de middeleeuwse 
componiste Hildegard von Bingen is er 
weer een agenda bomvol livemuziek 
van de bovenste plank.  

Ratas del viejo Mundo luidt het seizoen 
in met renaissancepolyfonie, Marco 
Beasley presenteert zijn persoonlijkste 
programma ooit en Marie Lys laat Hän-
dels favoriete prima donna herleven. 
Gevestigde namen als Erik Bosgraaf, 
Pierre Hantaï en Discantus zijn present, 
naast jong talent als Le Consort en 
Teun & Teun. Voor een kerstconcert in 
Engelse stijl tekent het Britse Tenebrae.  

Van noord tot zuid en van oost tot 
west: u hoeft niet ver te reizen om van 
oude muziek te genieten. En met de 
livestreams op ons streamingplatform 
Early Music Television (EMTV) brengen 
we ook het seizoen bij u thuis. Veel 
muzikaal plezier gewenst! ■●

Locaties Seizoen Oude Muziek 2022/2023

Oproepje:
Samen concerten 
bezoeken in Amsterdam

Een liefhebber (m) van oude muziek 
die in Amsterdam Buitenveldert 
woont en door een oogziekte inmid-
dels vrijwel blind is, zou graag in 
contact komen met andere liefheb-
bers van oude muziek om zo nu en 
dan samen een concert te bezoeken 
in Amsterdam en omstreken. De 
kosten van gezamenlijk vervoer  
zullen uiteraard worden gedeeld. 
Neem voor meer informatie contact 
op via 06 43 05 74 95. ■●

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


  
 

  

12.30  Salon Rosi Braidotti
  À l’amour comme 
  à la guerre!

17.00  Coro Ghislieri / 
  Giulio Prandi
  Galante koormuziek 
  uit de Dom van Milaan

20.00  Orkest van de  
  Achttiende Eeuw
  Feestelijke concerti en  
  sinfonia’s van C.P.E. Bach

LIVESTREAMS 
OP EMTV

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

Geniet dagelijks 
van de mooiste 
online concerten

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

14.00

11.00  Bachbox: Bachs virtuele 
tot Himmelsburg 
19.00 Neude gratis

10.00-  Oude Muziek Markt
17.00  TivoliVredenburg  gratis

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

11.00  Les Plaisirs du Parnasse / 
 David Plantier
  Leclair tussen vriend en vijand
  TivoliVredenburg, Hertz 
 € 23 / € 20 / € 10

11.00  Harmos Winds FRINGE

  Cambini en Reicha: blaaskwintetten
  Spoorwegmuseum 

11.00  Cécile Chartrain FRINGE

  Duphly, Balbastre, Corette, Couperin: 
  werken voor klavecimbel
  Fundatie van Renswoude    *gratis

11.00  La Contrebande FRINGE

  The Night Watch: 
 liederen uit 17de-eeuws Engeland
  De Witte Lely 

12.30   Salon Rosi Braidotti    

co- 
curator

 À l’amour comme a la guerre! 
  Met dr. Joke Hermsen / 
 voertaal: Engels  
  Fundatie van Renswoude 

12.30  Flores de Musica FABULOUS FRINGE

  Bach, Schaffrath, Naumann: 
  werken voor twee klavecimbels
  DUMS, Marnixzaal   *gratis

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

13.00  Aurélien Delage
  Parijse rocaille aan het klavier
  Lutherse Kerk 
 € 19 / € 17 / € 10

14.00  Harmos Winds FRINGE

  Cambini en Reicha: blaaskwintetten
  Spoorwegmuseum  

14.00  Dominika Maszczynska FRINGE

  Clementi, Haydn e.a.: 
 werken voor fortepiano
  Het Huis Utrecht  *gratis

14.00  Duo L’Anima FRINGE

  Duport, Mozart, Romberg: 
  werken voor cello en fortepiano
  ZIMIHC theater Wittevrouwen  *gratis

15.00  Hubert Hazebroucq & Exit / 
  Emmanuel Resche-Caserta
  Dansvoorstelling: Fête galante
  Stadsschouwburg  
 € 28 / € 25 / € 10

15.00  laReverdie & Christophe Deslignes
  Het paradijs van Landini
  Pieterskerk  
 € 23 / € 20 / € 10

15.00  Graindelavoix / Björn Schmelzer
  Ornament und Verbrechen II: 
  de partit uitknijpen
  Janskerk 
 € 23 / € 20 / € 10

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

15.30  Michaela Koudelková  FABULOUS FRINGE

  Van Eyck, Bach, Telemann e.a.: 
  werken voor soloblokfluit
  Fundatie van Renswoude 

15.30  Duo Baker & Todo
  Bach, Schenk, Telemann: werken 
 voor viola da gamba en klavecimbel
  Museum Catharijneconvent   *gratis

16.00  Tommy van Doorn
  Van Georg Philipp naar Carl Philipp
  Domtoren 
 (luisterplaats: Flora’s Hof) gratis

17.00  Coro Ghislieri / Giulio Prandi  
  Galante koormuziek uit 
 de Dom van Milaan
  Domkerk 
 € 28 / € 25 / € 10

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

20.00  Slotconcert: 
 Orkest van de Achttiende Eeuw 
  Feestelijke sinfonia’s en concerti 
 van C.P.E.   
 TivoliVredenburg, Grote Zaal 
 € 39 / € 35 / € 10

* gratis kaarten reserveren noodzakelijk.

ZONDAG 4 SEPTEMBER
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