Festival Via Musica 2022 - 15e editie
4 t/m 7 augustus in Flevoland

programmaboekje

Erasmus - dwarsdenker - Via Musica
Van harte welkom op deze 15e editie van Festival Via Musica. Sinds 2020 programmeren we iedere editie
rond een bekende persoon en dit jaar laten we Erasmus als “programmeur” aan het woord.
Erasmus behoort tot de grootste denkers uit de geschiedenis van ons land. De filosoof, schrijver, vertaler,
humanist, priester en theoloog was een nieuwsgierige, gepassioneerde maar vooral ook een tegendraadse
wetenschapper. Hij stimuleerde mensen om zelf na te denken en niet alles voor zoete koek te slikken..
Erasmus was humanist en geloofde dat als de mens zich echt zou verdiepen en ontwikkelen, de wereld
beter zou kunnen worden.
Erasmus schreef zijn werken vijfhonderd jaar geleden. Hij zag een wereld om zich heen vol armoede, ziekte,
oorlog en misstanden. Onwetendheid was volgens hem de grootste valkuil. En die onwetendheid wilde
hij graag bestrijden. Als we nu om ons heen kijken, zien we dat diezelfde onwetendheid nog steeds veel
ellende in de wereld teweeg brengt. De missie van Erasmus - Wees nieuwsgierig, onderzoek, ontwikkel je
jezelf - is nog net zo actueel als vijfhonderd jaar geleden.
Festival Via Musica is een muziekfestival. Erasmus was geen musicus, wel kon hij enorm genieten van
muziek en hij dacht er ook over na. Als hij te gast was bij zijn vriend Thomas More waren er avonden
waarop de vrouw en dochters van More zongen en luit speelden. Erasmus, die vanuit zijn achtergrond de
ontwikkeling van de vrouw niet passend vond, zag hierdoor in dat ook vrouwen zich moesten ontwikkelen.
Voor Erasmus moest muziek dienen tot verrijking van de geest. Daarom was hij fel tegen muziek die in
zijn ogen platvloers of onzedelijk was. En in de kerkmuziek was hij tegen alles wat zou kunnen afleiden
van de zuivere liturgie: meerstemmigheid, instrumenten in de kerkdienst. Of muziek waarop dansers alles
wat ze maar wilden konden uitbeelden. Onze kijk op muziek is in 500 jaar natuurlijk veranderd. Waarin
wij als festival wel in de lijn van Erasmus staan is dat we nadenken over de waarde van de muziek die we
programmeren.
Met deze programmering geven we natuurlijk de muziek die in zijn tijd gespeeld werd een plek, maar
bovenal laten we zien hoe zijn gedachtegoed anderen heeft geïnspireerd. Dichters en componisten die
het aandurfden te experimenteren, die zichzelf bleven ontwikkelen, zoals Beethoven en Kagel. Of de
meerstemmige, polyfone stijl van Obrecht – waar hij een uitgesproken mening over had – die resulteert in
de ingenieuze muziek van Bach.
Het resultaat is een heel divers programma, met bekende maar ook veel onbekende muziek.
Wees nieuwsgierig, onderzoek, ontwikkel je jezelf, zegt Erasmus. Maar hij was ook een levensgenieter
- zonder vreugde verdient het leven de naam van leven niet – en had een flinke dosis humor en
relativeringsvermogen: “Wees niet te serieus, wees niet te streng en knijp af en toe een oogje dicht.”
Ter voorbereiding op dit festival lazen we de uitgebreide biografie “Erasmus – dwarsdenker” van
Sandra Langereis. Wij willen vanaf deze plaats Sandra hartelijk danken voor haar medewerking aan de
totstandkoming van dit festival.
David Rabinovich
Marion Boshuizen
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Het programma op een rij
Donderdag 4 augustus, Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2 DRONTEN
20:00 uur Openingsconcert: Apollo Ensemble: “Erasmus en kerkmuziek”
Obrecht: Missa L’homme armé en Bach: Lutherse mis in G en F. Een mis van Obrecht –
de muziek die Erasmus zelf zong – en twee Lutherse missen van Bach – de ‘nieuwe,
protestantse mis door Luther, de tegenpool van Erasmus.

Vrijdag 5 augustus, Het Erf van Boerkok, Meerkoetenweg 9 LELYSTAD
15:00 uur Dudok strijkkwartet: Erasmus Oud & Nieuw (Ockeghem – Beethoven – Kagel)
17:00 uur Erasmus, een documentaire van Harry Kümel
18:00 uur Erasmus diner
20:15 uur Apollo Ensemble & Siri Thornhill – sopraan : “Erasmus en Idomeneo”

Zaterdag 6 augustus, Tour door de Noordoostpolder, per fiets, eigen auto of bus
10:00 uur De Hoeksteen, Nagelerstraat 2, Emmeloord
Tobias Borsboom, piano en Simon Mulder, voordrachtskunstenaar: “de lof der zotheid”
11:45 uur & 14:00 uur & 16:15 uur

• Prot. Kerk Una Sancta, Keggehof 1, Espel
Robert Poortinga, piano & Meri Khojayan, viool : “Erasmus als inspirator voor
ontwikkeling”

• Ontmoetingskerk, Galamalaan 35, Creil
Ensemble “Au joly boys”: “Tant que Vivray”

• MFC het Klavier, Sportweg 52A, Rutten
Maria del Mar Humanes, sopraan & Maxim Shamo, piano: Brahms, Strauss,
Diepenbrock

Zondag 7 augustus Slotdag in Almere en Zeewolde
11:30 uur Floriade Expo, Almere, Main Stage
Cappella Pratensis: Sound and Fury, Erasmus over oorlog en vrede
15:00 uur De Verbeelding, de Verbeelding 25, Zeewolde
Scroll Ensemble: “de lof der zotheid”
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Donderdag 4 augustus,
20:15 in de Ludgeruskerk Dronten
Erasmus en kerkmuziek
Erasmus heeft tijdens zijn leven veel kerkmuziek gehoord en - als koorknaap en monnik – ook
gezongen. De Gregoriaanse gezangen kende hij door en door en ook de meerstemmige missen
van componisten uit zijn tijd (zoals Jacob Obrecht) waren hem wel bekend. Eén van de missen was
L’homme armé. L’homme armé is een volksliedje dat iedereen kende en Obrecht gebruikte deze
melodie als basis voor zijn vierstemmige mis. Het gebruik van een populair liedje voor een mis
was niet ongebruikelijk en kreeg de naam “parodiemis” Het is trouwens maar de vraag of Erasmus
deze mis gewaardeerd heeft, want in een aantal geschriften laat hij zich zeer negatief uit over deze
zogenaamde ‘parodiemissen’. De hele mis heeft vijf delen, tijdens dit concert worden alleen het kyrie
en gloria uitgevoerd.
De rivaal van Erasmus – Maarten Luther – verliet de RK kerk en vormde de liturgie om naar de
volkstaal. Maar anders dan vaak gedacht wordt, verbande hij het Latijn niet uit de dienst, en zeker op
hoogtijdagen werden een aantal vaste onderdelen in het Latijn gezongen, vaak het kyrie en gloria.
Bach schreef vier “Lutherse” missen. Ze bestaan uit een kyrie en gloria. De Mis in G en F hebben een
uitgebreide instrumentale bezetting met hobo’s, fagot, hoorns, strijkers en orgel. De openingsdelen
zijn geschreven in de stile antico, de ouderwetse stijl, polyfoon, naar voorbeeld van de oude meesters,
zoals Obrecht.
De missen van Obrecht zijn a capella, dus helemaal zonder instrumentale begeleiding.

Bezetting
sopraan
countertenor
tenor
bas

Tanja Obalski
Oscar Verhaar
Adriaan de Koster
Michiel Meijer

viool

David Rabinovich (artistiek leider)
Daphne Oltheten
Annemarie Kosten-Dür
Cassandra Luckhardt
Beltane Ruiz
Peter Tabori, Robert de Bree
Christopher Price, Felix Foster
Thomas Oltheten
Marion Boshuizen

altviool
cello
contrabas
hobo
hoorn
fagot
orgel
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J.S Bach

Missa in G BWV 236

1685-1750

Kyrie
Gloria

J. Obrecht

Missa L’homme armé

1457-1505

Kyrie
Gloria

Pauze

J.S. Bach

Missa in F BWV 233
Kyrie
Gloria

Tekst:
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Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Heer ontferm u,
Christus ontferm u,
Heer ontferm u.

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.

Ere zij God in den hoge,
en vrede op aarde
voor mensen van goeden wil.
Wij loven u, wij prijzen u,
wij aanbidden u, wij verheerlijken u.
Wij zeggen u dank
voor uw grote heerlijkheid.

Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader.
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.

Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram patris,
miserere nobis.

U die de zonden der wereld draagt,
ontferm u over ons,
aanvaard onze smeekbede.
U die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm u over ons.

Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus, Jesu Christe.

Want u alleen bent heilig,
u alleen bent de Heer,
u alleen bent de hoogste, Jezus Christus.

Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris, Amen.

Met de Heilige Geest
tot eer van God de Vader, amen.

Tanja Obalski - sopraan
De Duitse sopraan Tanja Obalski studeerde aanvankelijk dwarsfluit aan
de Hochschule für Musik und Theater in Hamburg; daarna solozang
aan het Conservatorium van Amsterdam bij Margreet Honig en Howard
Crook. Tanja Obalski specialiseerde zich vervolgens in Amsterdam in
historische uitvoeringspraktijk en barokzang en rondde in 2003 haar
studie succesvol af.
Zij volgde verder masterclasses van o.a. Jill Feldman en Emma Kirkby.
In 2005 was zij laureate bij het Concours International de Chant
Baroque de Chimay en in 2007 finaliste van het oratoriumconcours
“Nederlandse Vocalisten Presentatie”
Als soliste is zij te horen in oratoria, cantates en kamermuziekconcerten zowel in Nederland als
daarbuiten. Zij is solistisch te horen op o.a. CD’s van de Rheinische Kantorei (Hermann Max) en
Combattimento en op diverse radio-opnames met het Groot Omroepkoor.
Tanja is ook een veelgevraagd ensemble- en koorzangeres. In het verleden zong zij veelvuldig bij o.a.
De Nederlandse Bachvereniging (o.l.v. Jos van Veldhoven), Cappella Amsterdam, Collegium Vocale
Gent (o.l.v. Philippe Herreweghe), het Amsterdam Baroque Choir (Ton Koopman) en het Nederlands
Kamerkoor.
Naast haar huidige baan bij het Groot Omroepkoor houdt zij zich bezig met de historische
uitvoeringspraktijk van muziek voor 1800, in het bijzonder met muziek rond 1600, en geeft hiermee
concerten en coachings.
Tanja heeft een bloeiende privélespraktijk klassieke en barokzang. Daarnaast verzorgt zij
taalcoaching (Duits) en workshops stemvorming bij diverse amateur- en professionele koren.
Oscar Verhaar - countertenor
Oscar Verhaar behaalde de masteropleiding Zang Oude Muziek
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij studeerde
bij Michael Chance, Jill Feldman, Lenie van den Heuvel en Peter
Kooij. Daarnaast studeerde hij bij Lydia Vierlinger in Wenen en
volgde hij masterclasses bij Ian Bostridge, Carlos Mena, Deborah
York, Eric Mentzel en Kees Boeke. In 2015 werd hij geselecteerd
voor de Talent Stage op de Buma Classical Convention en voor de
6e Accademia Fundació Cima, die onder leiding van grootmeester
Jordi Savall de Matthäus Passion uitvoerde in Barcelona. In 2017
werd Oscar geselecteerd als Laureaat van de Fondation Royaumont
en momenteel is hij een van de Young Bach Fellows van de
Nederlandse Bachvereniging.
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Als solist in oratoria is Oscar veelvuldig te horen in werken van onder anderen Monteverdi, Vivaldi,
Bach en Händel. Hij was te gast bij festivals als Laus Polyphoniae Antwerpen, Festival d’Ambronay,
Early Music Festival Budapest, Festival Oude Muziek Utrecht en op Wonderfeel. Ook op het
operatoneel is Oscar in binnen- en buitenland actief. Bijvoorbeeld bij de Operadagen Rotterdam en in
Bewogen Bewegen voor De Nationale Opera. Verder was hij in Parijs te horen in Purcells King Arthur,
in Duitsland in Fairy Queen en Monteverdi’s l’Orfeo en bij Konzert Theater Bern in Händels Lotario en
de wereldpremière van Humanoid van Leonard Evers.
In 2014 verscheen voor het label Quintone de solo-cd Morte dolce, met muziek van Constantijn
Huygens en diens Italiaanse tijdgenoten als Caccini, Kapsperger en Monteverdi. Onlangs verschenen
twee nieuwe cd’s. Met Ensemble Diskantores nam Oscar voor Hollandse Fragmenten middeleeuwse
muziek op en met de Young Bach Fellows een cd met Bach-cantates.
Adriaan de Koster
De tenor Adriaan De Koster vatte zijn hogere muziekstudies
aan in 2002, na zijn universitaire opleidingen economie en
cultuurmanagement voltooid te hebben. Na zijn master zang aan
het Lemmensinstituut (Leuven) bij Jan Caals, Marianne Vliegen en
Lieve Jansen studeerde hij in Den Haag bij Andrew Schroeder.
Als solist nam hij de tenorpartij voor zijn rekening in vele cantates
en het Magnificat van J.S. Bach, alsook in de Mariavespers van
Monteverdi en in Messiah, “L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato”,
Dixit Dominus en Chandos Anthem 11 van Haendel. Ook was hij
te horen in de muziektheaterproductie Almschi met de Octopus
Solisten en in Rossini’s “Il signor Bruschino” vertolkte hij de rol van
Florville. Hij soleerde in de Markuspassie van Keiser, Membra Jesu
Nostri (Buxtehude), het Stabat Mater van Haydn en als evangelist
en solist in J.S. Bachs Passies.
Naast zijn opleiding als solist is hij ook een veelgevraagde ensemblezanger. Hij deed verschillende
projecten met graindelavoix en maakt regelmatig deel uit van BachPlus en het Vlaams Radio Koor.
Verder zingt hij bij Psallentes, Vox Luminis en het Nieuw Nederlands Vocaal Ensemble, Pygmalion (F),
Choeur de chambre de Strasbourg, Cappella Amsterdam en is hij vast lid van het Huelgas Ensemble
en Utopia Ensemble.
Door in verschillende koren en vele projecten mee te zingen kreeg hij de kans verschillende
dirigenten te ontmoeten. Zo zong Adriaan al onder leiding van onder andere Bart Van Reyn, Erik
Van Nevel, Masaki Suzuki, Hervé Niquet, Richard Egarr, Paul Van Nevel, Phillippe Herreweghe en
Sigiswald Kuijken op vele concerten en opnames. Ook neemt hij graag deel aan masterclasses, in
die context werkte hij al met Janette Fischer, Anna Nativitade, Christophe Prégardien en Maarten
Koningsberger.
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Michiel Meijer
Afkomstig uit een muzikale familie begon de bas Michiel Meijer
zijn opleiding op twaalfjarige leeftijd met hobolessen bij Henk
Knöps. Na zijn middelbare school studeerde hij Muziekwetenschap
aan de Universiteit van Utrecht en aansluitend Solozang aan het
Conservatorium van Amsterdam bij Charles van Tassel. Hij is al
jarenlang een veel gevraagd solist, inmiddels gespecialiseerd in het
Barok repertoire. Als freelancer is Michiel Meijer verbonden aan het
Amsterdam Baroque Choir van Ton Koopman, de Nederlandse Bach
Vereniging, het Apollo Ensemble en het Nederlands Kamerkoor.
Naast zijn werkzaamheden als uitvoerend kunstenaar, is Michiel
vocal coach en oprichter van het Bach Ensemble Amsterdam en
Collegium Musicum Traiectum
Over het Apollo Ensemble
Het Apollo Ensemble bestaat uit topmusici uit alle delen van de wereld en heeft als thuisbasis
Nederland. Het internationaal toonaangevende muziekgezelschap, dat in verschillende bezettingen
optreedt, speelt muziek van vroegbarok tot de eerste helft van de twintigste eeuw en doet dat op
historische instrumenten. De afgelopen jaren stonden onder meer de Brockes-passies van Händel
en Telemann en de Johannes-passie van Bach op het programma, die werden uitgevoerd met een
eigen vocaal ensemble. Het Apollo Ensemble speelde op grote podia en festivals tijdens tournees
door onder meer Australië, Rusland, Duitsland, Italië, Frankrijk, Kroatië en de Verenigde Staten. Ook
maakten zij hun opwachting tijdens Festival Oude Muziek Utrecht. In 2019 trad het ensemble op
tijdens de Händel-Festspiele in het Duitse Halle. Het Apollo Ensemble heeft meer dan twintig cd’s
uitgebracht, waaronder symfonieën van Haydn, de Brandenburgse concerten, suites en vioolsonates
van Bach, kamermuziek van Telemann en Joodse barokmuziek en symfonieën van Mozart, Schubert
en Haydn. Artistiek leider van het Apollo Ensemble is de Oekraïense violist David Rabinovich.
www.apollo-ensemble.nl
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Vrijdag 5 augustus
Het Erf van Boerkok
15:00 uur - Dudok Quartet Amsterdam
viool
viool
altviool
cello

Judith van Driel
Marleen Wester
Marie-Louise de Jong
David Faber

M. Kagel ( 1931 – 2008) - Streichquartett I
J. Ockeghem (1410-1497) - Kyrie uit Missa Prolationum
J. des Prez (1450 – 1521) - Mille Regretz
J. des Prez - Nymphe des bois
L. van Beethoven (1770 – 1827) - Strijkkwartet op. 59 no. 2 in E klein
I. Allegro
II. Adagio molto
III. Allegretto
IV. Presto

Over het programma:
Het programma opent met een strijkkwartet van Mauricio Kagel. Deze Argentijns-Duitse componist,
tevens dirigent en regisseur, ontving in 1998 de Erasmusprijs voor de manier waarop zijn muziek
de vaste luistergewoontes tart. We moeten niet alles zomaar voor lief nemen, was zijn motto. Het
eerste strijkkwartet is tevens een soort mini-theatervoorstelling over een strijkkwartet. De partituur
staat vol aanwijzingen over wanneer je op moet komen, op welke stoel je moet gaan zitten, naar
wie je moet kijken, hoeveel breinaalden je tussen de snaren moet steken en wanneer de xylofoon
weer ingepakt kan worden. Na Kagel volgen drie bewerkingen van vocale werken uit de 15e eeuw.
Als laatste werk op het programma staat het Strijkkwartet in e-klein Opus 59 nr. 2 van Beethoven.
Dit werk ademt de geest van de Verlichting: de kracht van de menselijke geest, het humanisme
en de vrije wil krijgen met een revolutionair gebaar gestalte. Het voelt alsof Beethoven met dit
strijkkwartet de ideeën van Erasmus een nieuwe impuls heeft willen geven.
Het Dudok Quartet Amsterdam zet zichzelf op de kaart als een van de meest creatieve en
veelzijdige kwartetten van zijn generatie. Met als missie “sharing the heart of music” stelt het
Dudok Quartet unieke en eclectische programma’s samen, waarmee het op nieuwe en inventieve
manieren zijn publiek weet te bereiken. Het kwartet is constant op zoek naar nieuwe connecties
en dwarsverbanden binnen muziek, in een repertoire dat reikt van Ligeti, Sjostakovitsj en Weinberg
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tot aan Mendelssohn, Mozart en Beethoven. Met deze intelligente benadering en gedurfde
programmeerstijl spelen ze ook geregeld eigen arrangementen voor strijkkwartet, van onder andere
werken van Gesualdo, des Prez en Brahms. Samenwerkingen vormen daarnaast een belangrijk
deel van de programmering van het kwartet. Onder recente partners bevinden zich Pieter Wispelwey,
Hannes Minnaar, Lilli Maijala, Erik Bosgraaf en Annelien van Wauwe.
De leden van het Dudok Quartet Amsterdam leerden elkaar kennen in het Ricciotti Ensemble en
studeerden bij de leden van het Alban Berg
Quartett aan de Hochschule für Musik in Keulen
en vervolgens aan de Nederlandse Strijkkwartet
Academie bij Marc Danel. Andere belangrijke
docenten waren Eberhard Feltz, Peter Cropper
(Lindsay Quartet), Luc-Marie Aguera (Quatuor
Ysaÿe), Stefan Metz en Reinbert de Leeuw.
Naast de Borletti-Buitoni Trust Award 2018
won het kwartet prijzen op het internationaal
strijkkwartetconcours in Bordeaux en
op het Joseph Joachim Internationaal
kamermuziekconcours in Weimar. In 2014
ontving het kwartet de prestigieuze Kersjesprijs.
Het kwartet speelt op instrumenten die
ze in bruikleen hebben van het Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds (NMF); violen van Francesco Goffriller (1725) en Vincenzo Panormo (1810),
een altviool van Jean-Baptiste Léfèbvre (1760) en een cello van Jean-Baptiste Vuillaume (1850).
Willem Marinus Dudok (1884 – 1974), naamgever van het kwartet, was een bekende Nederlandse
architect. Ook was hij een groot muziekliefhebber: hij kwam uit een muzikale familie en componeerde
in zijn vrije tijd. ‘Meer dan aan alle bouwkunstenaars heb ik aan de componisten te danken’, schreef
hij. ‘Ik voel diep de gemeenschappelijke basis van de muziek en de architectuur: ze ontlenen immers
beide haar waarde aan de juiste maatverhoudingen.
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17:00 uur - Erasmus, een documentaire van Harry Kümel
In 1962 maakte de Vlaamse filmmaker Harry Kümel een film over de mens Erasmus en zijn tijd.
Kümel begon in 1960 bij de openbare omroep , waar hij televisieprogramma’s, documentaires en
speelfilms regisseerde. Tijdens de jaren zestig en zeventig werkte Kümel met verscheidene genres,
en regisseerde televisiefilms zoals Hendrik Conscience (1963) en De Grafbewaker (1965). Film wordt
vanaf 1964 gesubsidieerd in België, waardoor de speelfilm meer kansen krijgt.
In 1968 verscheen Monsieur Hawarden, Kümels eerste langspeelfilm, over een rijke Weense vrouw
die zich als man vermomt, om een proces te ontlopen wegens de moord op haar geliefde. De film
scoorde op internationale Filmfestivals in Hyères, Chicago en Edinburgh.
Eind jaren 70 werd Kümel bekend bij het grote publiek in Vlaanderen..
Na Het verloren paradijs (1978) en The Secrets of Love (1985) kreeg hij uiteindelijk de financiële
steun die hij nodig had om een project te verwezenlijken waar hij al lang van droomde: de verfilming
van Eline Vere, Louis Couperus’ meesterwerk uit de Nederlandse literatuur. De film verscheen in
1991 in de bioscopen en werd niet goed ontvangen door pers en publiek. Kümel zelf klaagde dat hij
niet met de acteurs had kunnen werken die hij wilde, niet de juiste componist kon gebruiken en dat
de film niet naar zijn wensen gemonteerd werd.
Harry Kümel regisseerde ook Musicals en Opera’s zoals Gioacchino_Rossini’s L’inganno felice.
Kümel doceerde jarenlang aan de Nederlandse Film en Televisie Academie in Amsterdam. Zijn lessen
waren van grote invloed op regisseurs als Martin Koolhoven en Mike van Diem. Kümel was ook
jarenlang docent aan het Zomerfilmcollege te Neerpelt en later te Brugge, georganiseerd door de
Vlaamse Dienst voor Filmcultuur.

18:00 uur - Erasmus diner
Boerkok, Gerhard Flantua, is een topkok die het liefst kookt met producten uit de omgeving, de buren
van boerkok. Zo ontstonden de buren boeren diners. Voor het festival verdiepte hij zich in het leven
van Erasmus. Het resultaat proeven we in het Erasmus diner.

12

20:15 uur - Apollo Ensemble & Siri Thornhill, sopraan Erasmus en Idomeneo
Erasmus sprak Latijn, had een grote kennis van het Grieks, kende de grote schrijvers en dichters uit
de klassieke oudheid en vertaalde hun werken. Hij was van mening dat iedereen ook een gedegen
kennis zou moeten hebben van zowel het Grieks als Latijn, maar ook van de oude mythologische
verhalen, om daarmee een verbinding naar de hedendaagse maatschappij te maken. Ken uw
klassiekers. Idomeneo is zo’n klassiek verhaal.
Idomeneo is tien jaar weg geweest om met andere koningen oorlog te voeren tegen de bewoners van
de stad Troje. Eindelijk is de oorlog voorbij en Idomeneo mag terug naar zijn land. Maar de god van de
zee, Poseidon, is woedend over de verwoesting van Troje en zorgt voor een vreselijke storm.
Het schip van Idomeneo vergaat en de koning is bang om te verdrinken. Hij belooft de eerste
mens die hij tegenkomt als hij thuiskomt te offeren aan Poseidon. En het lijkt wel of de woede van
Poseidon hierdoor bedaart. De zee wordt opeens wonderlijk kalm. Idomeneo is zijn schip en zijn
bemanning kwijt maar hij spoelt zelf levend en wel aan op een strand. Een treurige, verliefde jongen
vindt hem daar: zijn zoon Idamante. De eerste die hij tegenkomt aan land.

Symfonie 40 in g moll, KV 550:
Deel 1: Molto allegro
Deel 2: Andante

Uit Idomeneo, KV 366:
Rec en aria van Ilia: Quando avran fine omai
Aria van Idamante: Il padre adorato
Pauze

Uit Idomeneo, KV 366:
Aria van llia: Se il padre perdei
Rec en aria van Electra: Chi mai del mio provò piacer più dolce?

Symfonie 40 in g moll, KV 550:
Deel 3: Menuet & Trio

Uit Idomeneo, KV 366:
Aria Idamante: No, la morte io non pavento

Symfonie 40 in g moll, KV 550:
Deel 4: Allegro assai
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Siri Thornhill, sopraan
Apollo Ensemble
artistieke leiding
viool
altviool
violoncello
contrabas
traverso
hobo
hoorn
fagot

David Rabinovich,
David Rabinovich, Daphne Oltheten, Liesbeth Nijs,
Tomoe Badiarova, Agnieszka Papierska, Lilia Slavny
Luc Gysbregts & Annemarie Kosten-Dür
Cassandra Luckhardt & Anne-Linde Visser
Beltane Ruiz
Marion Moonen
Ofer Frenkel & Peter Tabori
Stefan Blonk & Nicolas Roudier
Thomas Oltheten & Luís Tasso Athayde Santos

Tekst en vertaling:

14

1. ILIA (prinses van Troje)

ILIA

Quando avran fine omai
L’aspre sventure mie? Ilia infelice!
Di tempesta crudel misero avanzo,
Del genitor, e de’ germani priva
Del barbaro nemico
Misto col sangue il sangue
Vittime generose,
A qual sorte più rea
Ti riserbano i Numi?...
Pur vendicaste voi
Di Priamo, e di Troia i danni, e l’onte?
Perì la flotta Argiva, e Idomeneo
Pasto forse sarà d’orca vorace...
Ma che mi giova, oh ciel! se al primo aspetto
Di quel prode Idamante,
Che all’onde mi rapì, l’odio deposi,
E pria fu schiavo il cor, che m’accorgessi
D’essere prigioniera.
Ah qual contrasto, oh Dio! d’opposti affetti
Mi destate nel sen odio, ed amore!
Vendetta deggio a chi mi diè la vita,
Gratitudine a chi vita mi rende...
Oh Ilia! oh genitor! oh prence! oh sorte!
Oh vita sventurata! oh dolce morte!
Ma che? m’ama Idamante?... ah no; l’ingrato
Per Elettra sospira, e quell’ Elettra
Meschina principessa esule d’Argo,

Wanneer zullen mijn bittere ongelukken
worden beëindigd? Ongelukkige Ilia,
ellendige overlevende van een vreselijke storm,
beroofd van vader en broers,
het bloed van de slachtoffers
gemorst en vermengd
met het bloed van hun woeste vijanden,
voor welk harder lot
hebben de goden jullie bewaard? ...
Zijn het verlies en de schande
van Priam en Troje gewroken?
De Griekse vloot is vernietigd, en Idomeneo
zal misschien een maaltijd zijn voor hongerige vissen ...
Maar welke troost is dat voor mij, gij hemel,
als bij de eerste aanblik van die dappere Idamante
die mij uit de golven rukte, ik mijn haat vergat,
en mijn hart geknecht was voordat ik besefte
dat ik een gevangene was.
O God, wat een conflict van strijdende emoties...
U wekt in mijn borst, haat en liefde!
Ik ben wraak verschuldigd aan hem die mij het leven gaf,
dankbaarheid aan hem die het herstelde ...
O Ilia! o vader, o prins, o lot!
Ongelukkig leven, o zoete dood.
Maar toch houdt Idamante van mij? ... Ah nee, ondankbaar...
zucht hij om Elektra; en die Elektra..,
ongelukkige prinses, een balling uit Argos

D’Oreste alle sciagure a queste arene
Fuggitiva, raminga, è mia rivale.
Quanti mi siete intorno
Carnefici spietati?... orsù sbranate
Vendetta, gelosia, odio, ed amore,
Sbranate sì quest’infelice core!

en de kwellingen van Orestes,
die als zwerver naar deze kusten vluchtte, is mijn rivale.
Meedogenloze slagers,
hoeveel van jullie omringen mij?... Sta dan op en
verbrijzel wraak, jaloezie, haat en liefde;
Ja, verbrijzel mijn ongelukkige hart!

No. 7 - Aria

Nr. 7 - Aria

IDAMANTE

IDAMANTE

Il padre adorato
Ritrovo, e lo perdo,
Mi fugge sdegnato
Fremendo d’orror.

Mijn geliefde vader
Ik vind hem terug, alleen om hem te verliezen.
Hij minacht me en vliegt me aan,
bevend van afschuw.

Morire credei
Di gioia, e d’amore:
Or, barbari Dei!
M’uccide il doler.

Ik dacht dat ik zou sterven
van vreugde en liefde,
maar, wrede goden,
verdriet doodt me.

No. 11 - Aria

ILIA

Se il padre perdei,
La patria, il riposo,
a Idomeneo
Tu padre mi sei,
Soggiorno amoroso
È Creta per me.

Nr. 11 - Aria

ILIA

Als ik mijn vader heb verloren,
mijn land en mijn gemoedsrust,
aan Idomeneo
ben jij nu een vader voor mij,
en Kreta is voor mij

Or più non rammento
Le angoscie, gli affanni
Or gioia, e contento,
Compenso a miei danni
Il cielo mi diè.

een gezegend land om te blijven.
Nu herinner ik mij niet meer
aan mijn angst en verdriet;
nu de hemel mij heeft gegeven
vreugde en tevredenheid gegeven
om mijn verlies te compenseren.

No. 13 Scena IV - ELETTRA

Nr. 13 Scene IV - ELECTRA

Chi mai del mio provò piacer più dolce?
Parto, e l’unico oggetto,
Che amo, ed adoro, oh Dei!
Meco se’n vien? Ah troppo
Troppo angusto è il mio cor a tanta gioia!
Lunge dalla rivale
Farò ben io con vezzi, e con lusinghe,
Che quel fuoco, che pria
Spegnere non potei,
A quei lumi s’estingua, e avvampi ai miei.

Welk zoeter genoegen dan het mijne werd ooit gevoeld?
Ik vertrek, en het enige wezen
dat ik liefheb en aanbid, o goden,
komt met mij mee? Ah, mijn hart
kan zulke vreugde niet bevatten!
Weg van mijn rivaal,
zal ik slagen met liefkozingen en vertederingen,
zodat het vuur
dat ik eerder niet kon doven
niet langer brandt voor haar ogen, maar brandt voor de mijne.
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No. 27 - IDAMANTE

Nr. 27 - Idamante

No, la morte io non pavento,
se alla patria, al genitore
frutta, oh numi! il vostro amore
e di pace il bel seren.

Nee, ik ben niet bang voor de dood,
als het vrede oplevert
voor mijn land en mijn vader,
en uw liefde, o goden!

Agli elisi andrò contento,
e riposo avrà quest’alma,
se in lasciare la mia salma
vita e pace avrà il mio ben.

In Elysium, zal ik tevreden ronddwalen,
en mijn ziel zal rusten
als ik mijn lichaam achterlaat,
mijn geliefde eindelijk rust zal vinden.

Siri Karoline Thornhill
Sopraan Siri Karoline Thornhill brengt regelmatig
publiek en pers in vervoering, die haar prijzen
om haar “haarscherpe coloraturen” en haar
“prachtig uitgebalanceerde Mozart-register
kunstzinnigheid”.
De sopraan geeft concerten met gerenommeerde
dirigenten en ensembles en treedt op in talrijke
festivals, zoals het Halle Händelfestival, het
Brugse Festival Oude Muziek, het Sydney
Festival, het Esterhazy Haydn Festival en het
Leipzig Bach Festival. Zij zong Bachs “Matthäus
Passion” onder Iván Fischer in het Konzerthaus
Berlin, werd geëngageerd voor Diego Fasolis’
“Weihnachtsoratorium” en zong concerten in
Nederland met het Concertgebouw Kamerorkest
onder Gijs Leenaars.
Een belangrijk onderdeel van haar werk is de opera: zij zong Donna Anna in Beaune onder Sigiswald
Kuijken, Pamina in Kristiansand, Orasia in Telemann’s “Orpheus” bij TfN Hildesheim. In 2019 was ze te
horen in Bachs “Johannes Passion” in een balletversie bij de Opera van Leipzig onder leiding van Paul
Goodwin.
Talrijke CD-opnamen documenteren haar artistieke werk, waaronder de opname van “Through his
Teeth” (Luke Bedford) en een opname van Grieg Lieder met Reinhild Mees.
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Zaterdag 6 augustus, 10:00 uur - De Hoeksteen Emmeloord
Tobias Borsboom, piano en Simon Mulder, voordrachtskunstenaar
Erasmus’ ‘Lof der zotheid’ vertelt ons dat we allemaal doen alsof. Doen alsof we wijs zijn, of althans
niet dwaas. We hebben allemaal een masker op en Erasmus onthult de waarheid: het leven is
een schouwtoneel! In zijn werk en leven heeft Erasmus vaak moeten strijden tegen hypocrisie,
vooringenomenheid, zelfingenomenheid en bedrog, bij filosofen en theologen tot boekdrukkers
en paardenhandelaars - alle vormen van dwaasheid komen voorbij. Dwarsdenker Erasmus maakt
duidelijk dat we zorgvuldig moeten zijn in onze oordelen en schijn van waarheid moeten scheiden. En
dat doet hij met stijl! Humor, scherpe kritiek en oprechte verontwaardiging wisselen elkaar af. Pianist
Tobias Borsboom en voordrachtskunstenaar Simon Mulder brengen een programma over het thema
van schijn en wezen, veinzerij en oprechtheid, met teksten van Erasmus en passende teksten van
latere schrijvers zoals Joost van den Vondel en Paul Verlaine, en muziek van onder anderen Erik Satie
en Claude Debussy.
Tobias Borsboom, de pianist met ‘een juweel van een
toucher’ (Trouw), speelt als winnaar van de Dutch
Classical Talent Award sinds 2015 in de concertzalen
van Nederland. Tezamen met violist Piotr Jasiurkowski
won hij tevens de Dutch Classical Talent-publieksprijs.
Ook toerde hij als solist in Gershwins Pianoconcert
in F met het Nederlands Studenten Orkest, en
met zijn soloprogramma Wanderer in binnen- en
buitenland. Zijn avontuurlijke solorecitals geven blijk
van zijn belangstelling voor hedendaagse muziek
en zijn debuutalbum Wanderer (Label 7 Mountain
Records, 2017) en zijn cd met Pan van Vítězslav Novák
(Pianoclassics, 2021) oogstten lof in de pers en media.
“Jonge durfal Tobias Borsboom verdient volle zalen met prachtige Pan” - Het Parool
“Hij speelt (...) met grote bevalligheid, de nodige dramatiek en een juweel van een toucher”- Trouw
“Opvallend is zijn persoonlijke, mateloos kleurige spel” – Dagblad van het Noorden/Leeuwarder
Courant
“Een weergaloze Tobias Borsboom riep als meestervertellers eigen de ware spanning op”- NRC/NRC
next
Tobias is een veelzijdig en organiserend musicus. Met violist Pieter van Loenen richtte hij de Stichting
Klassiek achter de Duinen op, dat jaarlijks het kamermuziekfestival Klassiek achter de Duinen
organiseert in de Scheveningse Lourdeskerk. In 2018 is Tobias Borsboom met pianoduopartner
Yukiko Hasegawa uitgekozen als Shizuoka no Meishutachi (Meesters van Shizuoka) in Japan, met
verschillende optredens die daarop volgen. Ook gaat hij graag de samenwerking aan met andere
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theater- en kunstvormen. Tijdens seizoen 2018-2019 liep in samenwerking met theaterproductiehuis
Oorkaan Meneer Tobias en het zwarte monster voor kinderen vanaf vier jaar. Met auteur Jan Brokken
speelt hij enkele zeer succesvolle vertelconcerten, waaronder Mata Hari en De rechtvaardigen met
Lidy Blijdorp en De Tuinen van Buitenzorg met pianomuziek van Leopold Godowski en Paul Seelig.
Tobias Borsboom maakte de muziektheatervoorstelling De Housewarming 1826, waarin de spelers
in de huid kruipen van de artistieke vrienden van Schubert, en een feest houden ter ere van hun
vriend. Vanaf 2021 speelt hij als acterend musicus in de eigen voorstelling Schubert/Schober, over de
vriendschap tussen Franz Schubert en beste vriend Franz von Schober.
Simon Mulder woont in Amsterdam, studeerde vergelijkend-historische
taalwetenschap te Leiden en wijsbegeerte en klassieke talen te
Amsterdam. Hij geeft hij Grieks en Latijn in het middelbaar onderwijs
en schrijft gedichten, waarbij hij vaak gebruikmaakt van de vaste vorm
(rijm en metrum). In zowel gedichten als voordracht streeft hij naar
eenheid van vorm en inhoud. Daarnaast legt hij zich toe op de klassieke
voordrachtskunst en draagt hij voor uit eigen werk, maar brengt ook
klassiekers uit de literatuurgeschiedenis opnieuw tot leven op het
podium. Hij stond tweemaal op het Nederlands Kampioenschap Poetry
Slam. Behalve in Nederland trad hij op in België, Engeland, Frankrijk,
Portugal, Rusland en Japan.
Verder is hij oprichter van Stichting Feest der Poëzie, waarmee hij poëzie- en muziekevenementen op
bijzondere plaatsen organiseert, van een driedaags festijn rondom de dichters van 1880 tot avonden
met muziek, poëzie en theater rondom dichters van nu, maar ook over Fernando Pessoa, Oscar Wilde,
Louis Couperus, de Muiderkring en anderen.
Tevens verzorgde hij de uitgave van Avantgaerde, een geheel met de hand gezet, gedrukt en
gebonden tijdschrift voor de dichtkunst, en is hij mede-ontwikkelaar en redacteur van Muze Poëzie,
een gratis app die de gebruiker elke week een voorgedragen gedicht stuurt en gedichtenroutes door
Nederlandse steden aanbiedt. Op theaterfestival De Parade speelde hij in een voorstelling rondom
het eerste bewegende panorama sinds meer dan een eeuw. Verder is hij bestuurslid van het Frederik
van Eeden Genootschap en redactielid van literair tijdschrift Armada en van Arabesken, tijdschrift van
het Louis Couperus Genootschap.
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Na het concert
Na het concert zijn er drie routes. In verband met de capaciteit van de locaties is het wel belangrijk
om de route die op het ticket staat aan te houden. Let op: als je de fietsroute met de auto rijdt,
kun je beter met je navigatie rijden. De aangegeven fietsroute gaat over fietspaden en is dus niet
geschikt voor auto’s.
De fietsroutes zijn op pagina 37 van dit boekje te vinden
• Route A: fietsers en eigen auto
• Route B: eigen auto
• Route C: Festivalbus uit Leeuwarden en de bus van Musico Reizen

Het schema:
Tijd

Route A

Route B

Route C

11:45 uur

Espel

Rutten

Creil

14:00 uur

Creil

Espel

Rutten

16:15 uur

Rutten

Creil

Espel

19

Zaterdag 7 augustus - Prot. Kerk Una Sancta, Espel
11:45 uur /14:00 uur /16:15 uur
Meri Khojayan, viool en Robert Poortinga, piano
Beethoven viool sonate no.6 op.30 no.1 A-majeur
1. Allegro
2. Adagio molto espressivo
3. Allegretto con variazioni

George Enescu viool sonate no.3 op.25 a-mineur
1. Moderato malinconico
2. Andante sostenuto e misterioso
3. Allegro con brio, ma non troppo mosso
Een aspect wat continu in het lange leven en geschriften van Erasmus voorkwam was het punt van
zelf-ontwikkeling en educatie. Erasmus, die tijdens zijn leven verantwoordelijk was voor tien tot twintig
procent van de gehele boekverkoop in Europa, was een van de belangrijkste filosofische invloeden
tijdens de renaissance, een van de voorlopers van het protestantisme en later de verlichting. Een quote
uit zijn ‘De pueris statim ac liberaliter instituendis’ laat precies zien waar wij ons met dit programma op
richten: “Wie van lagere afkomst is, heeft des temeer behoefte aan de steun van opvoeding en culturele
achtergrond om zich tot een betere positie op te werken. … Laat ik niet vergeten dat nog al wat mensen
uit een lagere bevolkingsklasse tot de hoogste ambten en soms zelfs tot de hoogste top der pauselijke
waardigheid worden geroepen. Dat is niet voor iedereen weggelegd, maar toch moet iedereen daartoe
worden opgeleid.”
Gezien het feit dat de muziek die wij bestuderen en uitvoeren begint bij de Barok, hebben wij voor
een programma gekozen die niet zozeer te maken heeft met de periode waarin Erasmus leefde, maar
meer vanuit het filosofische, zijn gedachtegoed waar hij zich volledig op spitste. Hierdoor zijn wij
op een programma gekomen met componisten die wij beschouwen als mensen die zichzelf hebben
overstegen door zelfontwikkeling/reflectie en educatie. Beethoven is, natuurlijk, de componist die niet
buiten dit plaatje mag vallen. Met de transformatie die hij de klassieke muziek gegeven heeft vanuit
zijn zelf-ontwikkeling en de verlichting ideologie die hij als het hoogste goed achtte hebben wij voor
de onbekendere zesde viool sonate gekozen. Een prachtig lyrisch werk dat ondergesneeuwd geraakt is
tussen de beroemde vijfde en zevende sonate.
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Waarschijnlijk is Enescu voor ons de Erasmus van de muziek. Deze componist is het ideaalbeeld van
zelf-ontwikkeling. Een componist die zijn hele leven uitvoerend violist én pianist was en daarnaast
fantastisch cello kon spelen. Enescu was een bescheiden man die nooit een seconde vrij nam van
zijn werk; volgens Menuhin was het zijn droom om ‘ooit eens in een grasland in de zon te liggen’,
waarschijnlijk is het er nooit van gekomen. De derde sonate voor viool en piano is de beroemdste van
de drie en volledig gebaseerd op de volksmuziek van zijn geboorteland Roemenië. Waar hij afwijkt van
de ‘regionale romantici’, zoals Bartok en Kodaly, is dat hij geen bestaande melodieën gebruikte voor
zijn composities maar zijn eigen componeerde. Daarnaast was hij zeer begaan met zijn lespraktijk waar
hij meerdere violisten opgeleid heeft die nu beschouwd worden als de beste van de twintigste eeuw.
Daarnaast vond hij het belachelijk dat studenten veel moesten betalen voor zijn lessen waardoor hij
een aanbod van het Julliard-Instituut direct van de hand deed. Om alles samen te vatten met Pablo
Casals zijn woorden: “Enescu was het grootste muzikale fenomeen sinds Mozart”.
Meri Khojayan en Robert Poortinga werken sinds 2015 als duo
intensief samen. Sindsdien volgen ze vele masterclasses als duo bij
Enrico Pace en Lukas Hagen. Naast deze docenten, hebben ze ook
lessen genomen bij Enrico Bronzi, Pavel Gililov, Trio di Parma en
Jacques Ogg. Ze hebben vele internationale competities gewonnen
waaronder de eerste prijs tijdens ‘Luigi Nono International
chamber music competition in Italië (2021), ‘Grand Prix’ tijdens
de Baden Württemberg International Music competitie (2017)
in Duitsland. Hun repertoire bevat meer dan vijftig viool-piano
sonates en de dubbelconcerten van Chausson en Mendelssohn, die
ze in 2021 in Weimar met orkest uitgevoerd hebben.
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Zaterdag 6 augustus - De Ontmoetingskerk, Creil
11:45 uur /14:00 uur /16:15 uur
Au joly boys
soprano
tenor
viool
viool
lute, viool en leiding

Aura Elena Gutiérrez,
Ivo Haun,
Elizabeth Rumsey,
Alexandra Polin,
Ziv Braha,

Erasmus bracht een verandering teweeg in de manier waarop mensen de wereld en hun leven
zagen en ervoeren. Tot die tijd stond religie centraal voor de mensen om de wereld te verklaren; nu
verschuift de focus naar wetenschap, logica en rationaliteit. Volgens dat gezichtspunt is genot niet
noodzakelijk zondig en is de mens vrij van de totale controle door religie. De liederen die we hier
presenteren tonen deze nieuwe vrijheid in veel van haar aspecten.
Het ensemble Au joly boys werd in 2013 opgericht door luitist Ziv Braha. De groep verkent het Franse
chansonrepertoire uit de 16e eeuw op een frisse manier. Dit repertoire wordt meestal uitgevoerd
door a capella solostemmen. In Au joly boys wisselen een man en een vrouw hun standpunten uit,
hun soms verschillende en soms gelijksoortige passies en angsten over zaken uit hun dagelijks leven
en ook hun overpeinzingen over de betekenis van liefde, leven en vriendschap. Sommige liederen
zijn gewijd aan het mannelijke, andere aan het vrouwelijke standpunt en weer andere verbinden hen
beiden wanneer zij het eens zijn over de boodschap.
Het instrumentale ensemble weerspiegelt deze dialoog en de gedachten over de dualiteit van ons
bestaan en ondersteunt met hun verschillende kwaliteiten en in verschillende combinaties het zeer
brede panorama van onderwerpen en passies die aan de orde komen.
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Aura Elena Gutié werd geboren in Cartagena de Indias, Colombia. Op
12-jarige leeftijd maakte zij deel uit van het Comfenalco Koor onder leiding
van Edgar Avilán. In 1996 kwam haar voorliefde voor oude muziek aan het
licht toen zij voor het eerst het Choral de Notre Dame de Paris beluisterde
in de kapel van het Klooster van Santa Clara. Het levendige contrast
tussen de “Oficio de Maitines” van het koor van Notre Dame de Paris en
de trommels van Afrikaanse voorouders in de straten van de Oude Stad,
heeft haar gedurende haar hele muzikale carrière geboeid en geïnspireerd.
Ze studeerde Lyrische zang bij Rocío Ríos in de stad Ibaguéen in 2005
behaalde zij haar master degree onder leiding van María Olga Piñeros en
Carlos Godoy aan de Pontifical Javeriana Universiteit van Bogotá.
Zij heeft gezongen onder leiding van o.a. Dominique Vellard, Giorgio
Paronuzzi, Andrea Marcon, Hervé Niquet, Gabriel Garrido en Anthony Rooley. Aura zingt regelmatig
Spaanse en Latijns-Amerikaanse barokmuziek met het Ensemble La Boz Galana (labozgalana.com),
waarmee ze haar eerste album “En fiesta tan alegre”, Villancicos de Matías Durango (1636-1698)
in première bracht. Zij is lid van het La Cetra Vokalensemble de Basilea onder leiding van Andrea
Marcon. In 2015 maakte zij haar debuut met het personage Abra in het Oratorium van Vivaldi “Juditha
Triumphans” met het Basel Ballet in Theater Basel.
Na een start met klassieke gitaar begon Ivo Haun in 2007 zijn zangstudie.
Momenteel studeert hij aan de Schola Cantorum Basiliensis bij Gerd Türk en
heeft hij deelgenomen aan masterclasses bij Andreas Scholl, Margreet Honig,
Maria Cristina Kiehr, Richard Levitt, Dominique Visse, Christoph Prégardien,
Malcolm Martineau en Alessandro de Marchi.
Als solist of als ensemblezanger heeft Ivo de afgelopen jaren samengewerkt
met Le Parlement de Musique (Martin Gester), La Cetra Vokalensemble und
Barockorchester (Andrea Marcon), Amsterdam Baroque Choir (Ton Koopman),
Zürcher Sing-akademie (Tim Brown), Ensemble Gilles Binchois (Dominique
Vellard), Basler Madrigalisten (Raphael Immoos) en het OSESP koor (São
Paulo Symphony Orchestra).
Elizabeth Rumsey is een specialist in muziek van de 15e en 16e eeuw,
met een bijzondere belangstelling voor consortmuziek, vooral voor viola
da gamba. Zij speelt met verschillende consorten (The Earle his Viols,
Sestina, Concerto delle Viole, Ensemble Dedalus) en heeft onlangs
een nieuw consort opgericht om zich te kunnen toeleggen op speciale
interessegebieden in dit repertoire. Zij speelt ook in verschillende andere
gespecialiseerde instrumentale ensembles, waaronder een ‘broken’ consort
en een Italiaans vroeg barokcontinuo-ensemble.
Afgezien van het consortwerk speelt zij vielle, renaissance- en barokviool en
lirone met verschillende ensembles in en rond Zwitserland en in Australië
(o.a. Chant 1450, Leones, La Morra, Profeti della Quinta, Orchestra of the
Antipodes), en heeft zij vele CD- en radio-opnamen gemaakt.
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Alexandra Polin werd geboren in een muzikale familie en begon haar
muzikale opleiding met de violoncello. Zij studeerde Viola da gamba in
Israël aan de Muziekacademie Jeruzalem bij Amit Tiefenbrun waar zij in
2009 met onderscheiding afstudeerde. Alexandra trad zeer regelmatig
op met het Jerusalem Baroque Orchestra, Barrocade ensemble en
Phoenix viola da gamba consort voordat ze naar Basel, Zwitserland
verhuisde om haar studie voort te zetten bij Mr. Paolo Pandolfo aan de
Schola Cantorum.
Alexandra speelt regelmatig in ensembles als Capriccio Barock
Orchester, Académie Bach Aix, Concerto Stella Matutina en Le
Parlement de Musique, en specialiseert zich in ensemblespel van zowel
Renaissance als Barok muziek.
Zij speelt bovenal graag kamermuziek en probeert te komen tot een
open, intuïtieve en vloeiende communicatie tussen de musici op het
podium en tussen hen en het publiek. Zij heeft twee van dergelijke
ensembles opgericht: Zoom Kwartet en Les Etrangers.
Ziv Braha begon zijn muziekles met de elektrische gitaar. Op 17-jarige
leeftijd stapte hij over op de luit en studeerde gedurende zeven jaar bij
Isidoro Roitman, waarvan de laatste drie jaar aan de Muziekacademie
van Jeruzalem. Daarna verhuisde hij naar Basel, Zwitserland, om
verder te studeren bij Mr. Hopkinson Smith aan de Schola Cantorum.
Ziv is actief als solist en ensemblespeler en als luitdocent aan de
muziekschool van de Schola Cantorum. Hij is gespecialiseerd in
renaissancemuziek (luit-consort, Engels luit-lied, Frans chanson en
gemengde renaissance ensembles).
Hij is ook een actief continuospeler op zowel theorbe als archlute. Hij treedt regelmatig op met
o.a. het luitensemble Delight in Disorder, A Garden of Eloquence, ensemble Thélème, La Sestina en
Basler Madrigalisten.

Teksten
Tant que vivray en age florissant,
Je serviray d’amours le Roy puissant,
En faictz, et dictz, en chansons, et accordz;
Par plusieurs jours m’a tenu languissant,
Et après dueil m’a faict resjouyssant,
Car j’ay l’amour de la belle au gent corps.
Son alliance,
C’est ma fiance:
Son cueur est mien,
Mon cueur est sien.
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Fy de tristesse,
Vive liesse,
Puis qu’en amours j’ay tant de bien.
Quand je la veulx servir et honorer,
Quand par escriptz veulx son nom decorer,
Quand je la veoy et visite souvent,
Les Envieux n’en font que murmurer,
Mais nostre Amour n’en sçaurait moins durer:
Autant ou plus en emporte le vent.

Malgré envie,
Toute ma vie,
Je l’aymeray,
Et chanteray:
C’est la première,
C’est la dernière,
Que j’ay servie, et serviray.
Jouissance vous donneray,
Mon ami, et vous meneray,
La ou pretend vostre esperance.
Vivante ne vous laisseray,
Encore quant morte seray,
L’esprit en aura souvenance.
Si pour moy avez du soucy,
Pour vous n’en ay pas moins aussi,
Amour le vous doit faire entendre,
Mais s’il vous greve d’estre ainsi,
Appaisez vostre cueur transy:
Tout vient à poinct, qui peult attendre.
Changeons propos, c’est trop chanté
d’amour,
Ce sont clameurs, chantons de la Serpette:
Tous Vignerons ont a elle recours,
C’est leur secours pour tailler la Vignette.
O Serpillette, o la Serpillonnete,
La Vignolette est par toy mise sus,
Dont les bons Vins tous les ans sont yssus.
Vignon, vignon, vignon, vignette,
Qui te planta il fut preud’hon,
Tu fus coupée e a la serpette,
Vignon, vignon, vignon, vignette,
Il me semble advis que j’allette,
Quant tu passes mon gorgeton.
Hau, hau, hau le boys,
Prions a Dieu, le Roy des Roys,
Garder ce gentil vin françoys.
Si en beuvrons six potz pour trois,
Pour mieulx nous esclarcir les voix,
Beuvrons d’autant, ie my en vois,
Hau, hau, hau le boys.

Au joly boys, en l’ombre d`ung soucy,
M’y fault aller pour passer ma tristesse,
Remply de dueil d’ung souvenir transy,
Menger m’y fault maintes poires d`angoisse,
En ung jardin remply de noires flours
De mes deux yeulx feray larmes et plours.
Fy de lyesse et hardiesse! Regret m’oppresse,
Puis que j’ay perdu mes amours.
Las! trop j`endure, Le temps m’y dure, Je vous
asseure:
Soulas, vous n’avez plus de cours!
Il s’en va tard, il pleut, il vente,
Et n’est pas trop seur le chemin,
Mais amour si fort me tourmente,
Que ne puis attendre a demain.
Le ciel fust il tant inhumain,
et tant contraire a ma requeste,
Qu’il pleust cailloux, foudre ou tempeste,
Puis qu’il fault aller veoir ma dame.
Ny pluye ny vent ne m’areste,
Trop plus violente est ma flamme.
En escoutant le chant mélodieulx,
De ses plaisans et tant doulx rossignieulx,
Qui vont disant ainsy, ainsy, ainsy,
L’ung d’eux me dist: “Parcy, passez, parcy,
Et vous orez qui chantera le mieulx”.
Tous veulliez estre songneulx,
D’amour servir loyaulment en tous lieux,
Et luy crier mercy,
En escoutant.
Fuyez gens melencolieulx,
Suyvez les dames en tous lieux,
Et de soucy dictes fy,
Retournez cy mardi,
Et vous serez plus que devant joyeulx,
En escoutant.
Toutes les nuictz que sans vous je me couche,
Pensant a vous ne fais que sommeillier,
Et en resvant jusques au resveillier,
Incessament vous quiers par my la couche,
Et bien souvent en lieu de vostre bouche,
En souspirant je baise l’oreillier.
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Martin menoit son pourceau au marché,
Avec Alix qui, en la plaine grande,
Pria Martin de faire le péché,
De l’ung sur l’autre,
Et Martin lui demande:
“Et qui tiendroit notre pourceau, friande?”
“Qui? dist Alix, bon remede il y a”.
Lors le pourceau a sa jambe lya,
Et Martin juche qui lourdement engaine,
Le porc eut peur et Alix s’escria:
“Serre Martin, nostre pourceau m’entraine”.
Je ne menge point de porc,
Le porc a condition,
Telle que je vous vois dire;
S’il a mangé cent estrons,
Il ne s’en fera que rire.
Il les tourne, il les vire,
Il leur rit et puis les mort.
Je ne menge point de porc.
Le porc s’en alloit jouant,
Tout au long d’une riviere,
Il veit un estron nouant,
Il luy print a faire chère,
Disant en cette maniere:
“Etron nouant en riviere,
Rend toy ou tu es mort”.
Je ne mange point de porc.
Il est bel et bon, commère, mon mari.
Il estoit deux femmes toutes d’ung pays,
Disans l’une à l’autre: Avez bon mari?
Il est bel et bon, commère, mon mari.
Il ne me courouce,
Ne me bat aussi;
Il faict le mesnage,
Il donne aux poulailles,
Et je prens mes plaisirs.
Commère, c’est pour rire,
Quand les poulailles crient:
Petite coquette, qu’esse cy?
Il est bel et bon, commère, mon mari.
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Tu as tout seul Jean, vignes et prez,
Tu as tout seul ton or et ta pecune,
Tu as tout seul des logis dyaprez,
Ou nul vivant n’y prétend chose aucune,
Tu as tout seul ton bonheur et fortune,
Tu as tout seul ton vivre et ton repas.
Tu as tout seul toutes choses fors une,
C’est que tout seul ta femme tu n’as pas.
La, la, la, je ne l’ose dire,
La, la, la, je le vous diray.
Il est un homme en nos ville,
Qui de sa femme est jaloux.
Il n’est pas jaloux sans cause,
Mais il est cocu du tout.
La, la, la…
Il n’est pas jaloux sans cause,
Mais il est cocu du tout.
Il apreste et si la maine,
Au marché s’en va a tout.
La, la, la…
Quand contremont verras retourner Loyre,
Et ses poyssons en l’air prendre pasture,
Les corbeaulx blancz laissantz noire vesture,
Alors de toy n’auray plus de mémoire.
Dur acier et diamant et l’aymant,
A la fin poudre sera.
Terre, ciel et firmament uniment,
Et tout se consumera.
La grand mer son cours perdra,
Et son canal sechera.
Bref, par le temps tout varye.
Mais scais tu qui durera,
Et eternel demoura ?
C’est nostre amitié, m’amye.

Zaterdag 6 augustus - MFC het Klavier, Rutten
11:45 uur /14:00 uur /16:15 uur
Maria del Mar Humanes, sopraan & Maxim Shamo, piano
F. Liszt - 3 Sonetti di Petrarca
Pace non trovo
Benedetto sia’l giorno
I vidi in terra

R. Quilter

Orpheus with his lute op.32 (Text: John Fletcher)
I dare not ask a kiss (Text: Robert Herrick, from Five Jacobean
Lyrics, op. 28)
Drink to me only with thine eyes (Text: Ben Jonson after
Lucius Flavius Philostratus)

R. Strauss Ophelia Lieder (On texts of Hamlet)
1. Wie erkenn’ ich mein Treulieb
2. Guten Morgen, ‘s ist Sankt Valentinstag
3. Sie trugen ihn auf der Bahre bloss

J. Brahms 4 Ernste Gesänge (on M. Luther texts)

Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh (Prediger
Salomo, Kap. 3)
Ich wandte mich, und sahe an (Prediger Salomo, Kap. 4)
O Tod, wie bitter bist du (Jesus Sirach, Kap. 41)
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen (S. Pauli an die Corinther I., Kap. 13)

A. Diepenbrock

Die liebende schreibt
Hinüber wall’ich
Clair de lune
Dit programma is tot stand gekomen naar aanleiding van ons onderzoek naar de invloeden,
actualiteit en historische erfenis van Erasmus van Rotterdam.
Het programma begint met werken die geïnspireerd zijn door de bekende humanist Francesco
Petrarca, die de latere generaties humanisten beïnvloedde, waaronder Erasmus, een voorloper van
gigantische veranderingen in de geschiedenis van onze samenleving.
Het programma gaat verder met muziekstukken geïnspireerd op teksten van hedendaagse auteurs of
met thema’s/onderwerpen/teksten die hun oorsprong vinden in de tijd van Erasmus. Het programma
wijst ook op de nauwe invloed van Erasmus op de reformatie van de Kerk, gerelateerd aan M. Luther
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en de belangrijke omwenteling van de samenleving en geschiedenis van die tijd. We voeren een
van de belangrijkste cycli op teksten van de Luther bijbel uit, de 4 Ernst Gesänge van J. Brahms.
Tot slot willen we graag een Nederlandse componist uitvoeren ter ere van Erasmus Nederlandse
afkomst: A. Diepenbrock, een van de meest gerenommeerde Nederlandse liederen componist. Om
andere persoonlijkheden uit de tijd van Erasmus niet te vergeten, projecteren wij afbeeldingen van
schilderijen van Dürer, en afbeeldingen van andere personen die zo belangrijk waren voor de evolutie
van de vocale polyfone en orgelmuziek in de muziekgeschiedenis zoals J.P. Sweelinck, Thomas More
en M. Luther.

Teksten
Franz Liszt - Pace non trovo (Francesco
Petrarca)
Pace non trovo, e non ho da far guerra,
E temo, e spero, ed ardo, e son un ghiaccio:
E volo sopra ‘l cielo, e giaccio in terra;
E nulla stringo, e tutto ‘l mondo abbraccio.
Tal m’ha in priggion, che non m’apre, nè serra,
Nè per suo mi ritien, nè scioglie il laccio
E non m’ancide Amor, e non mi sferra;
Nè mi vuol vivo, nè mi trahe d’impaccio.
Veggio senz’occhi; e non ho lingua e grido;
E bramo di perir, e cheggio aita;
Ed ho in odio me stesso, ed amo altrui.
Pascomi di dolor, piangendo rido,
Egualmente mi spiace morte e vita,
In questo stato son, Donna, per Voi.
Franz Liszt - I’ vidi in terra (Francesco
Petrarca)
I’ vidi in terra angelici costumi,
E celesti bellezze al mondo sole;
Tal che di rimembrar mi giova, e dole:
Che quant’io miro, par sogni, ombre, e fumi.
E vidi lagrimar que’ duo bei lumi,
Ch’han fatto mille volte invidia al sole;
Ed udì’ sospirando dir parole
Che farian gir i monti, e stare i fiumi.
Amor! senno! valor, pietate, e doglia
Facean piangendo un più dolce concento
D’ogni altro, che nel mondo udir si soglia.
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Ed era ‘l cielo all’armonia s’intento
Che non si vedea in ramo mover foglia.
Tanta dolcezza avea pien l’aer e ‘l vento.
Roger Quilter - Orpheus with his lute
(William Shakespeare)
Orpheus with his lute made trees,
And the mountain-tops that freeze,
Bow themselves, when he did sing:
To his music, plants and flowers
Ever sprung; as sun and showers
There had made a lasting spring.
Everything that heard him play,
Even the billows of the sea,
Hung their heads, and then lay by.
In sweet music is such art:
Killing care and grief of heart
Fall asleep, or, hearing, die.
Roger Quilter - I dare not ask a kiss
(Robert Herrick)
I dare not beg a smile,
Lest having that, or this,
I might grow proud the while.
No, no, the utmost share
Of my desire shall be
Only to kiss that air
That lately kissed thee.

Roger Quilter - Drink to me only with
thine eyes (Ben Jonson)
Drink to me only with thine eyes,
And I will pledge with mine;
Or leave a kiss within the cup,
And I’ll not ask for wine.
The thirst that from the soul doth rise
Doth ask a drink divine;
But might I of Jove’s nectar sup,
I would not change for thine.

Sie sprach: Eh’ ihr gescherzt mit mir,
Verspracht ihr mich zu frei’n.
Ich bräch’s auch nicht, bei’m Sonnenlicht!
Wär’st du nicht kommen herein.

I sent thee late a rosy wreath,
Not so much honouring thee,
As giving it a hope that there
It could not withered be.
But thou thereon didst only breathe
And send’st it back to me:
Since when it grows, and smells, I swear
Not of itself, but thee.

Mein junger frischer Hansel ist’s der mir gefällt,
Und kommt er nimmermehr?
Er ist tot, o weh!
In dein Todbett geh,
Er kommt dir nimmermehr.

Richard Strauss - Ophelia Lieder (auf Texte
aus Hamlet)
1. Wie erkenn’ ich mein Treulieb
Wie erkenn’ ich mein Treulieb
Vor den Andern nun?
An dem Muschelhut und Stab
Und den Sandalschuh’n?
2. Guten Morgen, ’s ist Sankt Valentinstag
Guten Morgen, ’s ist Sankt Valentinstag,
So früh vor Sonnenschein
Ich junge Maid am Fensterschlag
Will euer Valentin sein.
Der junge Mann tut Hosen an,
Tät auf die Kammertür
Ließ ein die Maid, die als Maid
Ging nimmermehr herfür.
Bei Sankt Niklas und Charitas,
Ein unverschämt Geschlecht!
Ein junger Mann tut’s wenn er kann,
Fürwahr, das ist nicht recht.

3. Sie trugen ihn auf der Bahre bloß
Sie trugen ihn auf der Bahre bloß,
Leider ach leider den Liebsten!
Manche Träne fiel in des Grabes Schoß:
Fahr’ wohl, meine Taube!

Sein Bart war weiß wie Schnee,
Sein Haupt wie Flachs dazu:
Er ist hin, er ist hin,
Kein Trauern bringt Gewinn:
Mit seiner Seele Ruh!
Und mit allen Christenseelen! darum bet’ ich! Gott sei mit euch.
Johannes Brahms - aus Vier ernsten
Gesängen (Prediger Salomo, von Martin
Luther übersetzt)
1. Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh
Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh;
wie dies stirbt, so stirbt er auch;
und haben alle einerlei Odem;
und der Mensch hat nichts mehr denn das Vieh:
denn es ist alles eitel.
Es fährt alles an einen Ort;
es ist alles von Staub gemacht, und wird wieder
zu Staub.
Wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts
fahre,
und der Odem des Viehes unterwärts unter die
Erde fahre?
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Darum sahe ich, daß nichts bessers ist,
denn daß der Mensch fröhlich sei in seiner
Arbeit,
denn das ist sein Teil.
Denn wer will ihn dahin bringen, daß er sehe,
was nach ihm geschehen wird?
3. O Tod, wie bitter bist du
O Tod, wie bitter bist du,
Wenn an dich gedenket ein Mensch,
Der gute Tage und genug hat
Und ohne Sorge lebet;
Und dem es wohl geht in allen Dingen
Und noch wohl essen mag!
O Tod, wie wohl tust du dem Dürftigen,
Der da schwach und alt ist,
Der in allen Sorgen steckt,
Und nichts Bessers zu hoffen,
Noch zu erwarten hat!
Alphons Diepenbrock - Hinüber wall’ ich
(Friedrich von Hardenberg)
Hinüber wall’ ich,
Und jede Pein
Wird einst ein Stachel
Der Wollust seyn.
Noch wenig Zeiten,
So bin ich los,
Und liege trunken
Der Lieb’ im Schooß.
Unendliches Leben
Wogt mächtig in mir;
Ich schaue von oben
Herunter nach dir.
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An jenem Hügel
Verlischt dein Glanz Ein Schatten bringet
Den kühlenden Kranz.
O! sauge, Geliebter,
Gewaltig mich an,
Daß ich entschlummern
Und lieben kann.
Ich fühle des Todes
Verjüngende Flut,
Zu Balsam und Aether
Verwandelt mein Blut Ich lebe bey Tage
Voll Glauben und Muth,
Und sterbe die Nächte
In heiliger Glut.
Alphons Diepenbrock - Clair de lune (Paul
Verlaine)
Votre âme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques.
Tout en chantant sur le mode mineur
L’amour vainqueur et la vie opportune,
Ils n’ont pas l’air de croire à leur bonheur
Et leur chanson se mêle au clair de lune,
Au calme clair de lune triste et beau,
Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres
Et sangloter d’extase les jets d’eau,
Les grands jets d’eau sveltes parmi les
marbres.

Zondag 7 augustus, Main Stage van Floriade Expo - 11:30 uur
Cappella Pratensis : Sound and Fury, Erasmus over oorlog en vrede
Troostende muziek in tijden van oorlog en pandemie, van Josquin Desprez en zijn navolgers.
Het mag dan vijfhonderd jaar geleden zijn, maar wat de humanist Erasmus doormaakte aan
epidemieën, conflicten en oorlogen tijdens zijn leven lijkt in veel opzichten op onze tijd. Hij ging de
geschiedenis in als een pacifist, als iemand die voortdurend streefde naar vrede, naar symbiose. Maar
de gebeurtenissen om hem heen dwongen hem om stelling te nemen. De componisten van zijn tijd
deden niet anders. Er werden de prachtigste meerstemmige composities gemaakt die steun gaven
in de strijd tegen de vijand en de dreiging van epidemieën. Zo kon muziek de mensen broodnodige
verlichting en troost brengen.
Sound and Fury is een voorstelling waarin zang, tekst en beeld zullen samenvloeien tot een
wervelend geheel. Actrice Julia Akkermans kruipt in het hoofd van Erasmus en laat zijn ideeën botsen
met haar eigen onzekerheid en twijfels in tijden van pandemieën en internationale conflicten. Zij
wordt hierin gedragen door de acht mannenstemmen van Cappella Pratensis, die met hun polyfone
renaissancemuziek niet alleen verlichting en troost bieden, maar ook kracht geven om de opgaven
van de tijd aan te kunnen. Muziek als verdediging voor een betere wereld.

Cappella Pratensis onder leiding van Stratton Bull
Julia Akkermans, actrice
Concept en regie Willem Bruls
Beeld- en geluidsontwerp Evert de Cock
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Zondag 7 augustus, de Verbeelding Zeewolde - 15:00 uur
Scroll Ensemble met “De Lof der Zotheid”
Kat Carson - sopraan
Robert de Bree - fluiten en hobo’s
James Hewitt - viool/altviool
Maciej Wierzcholowski - klavecimbel
“Hoe de menschen ook gewoonlijk over mij spreken, - en ik weet maar al te goed, in welk een kwaden naam
de Zotheid zelfs bij de zotsten staat- beweer ik toch, dat ik en ik alleen door mijn goddelijke macht Goden
en mensen vervroolijk. Daarom zult ge dan ook een lofrede hooren niet op Hercules, noch op Solon, maar
op mij zelf, de Zotheid. Want wat is gepaster dan dat de Zotheid zelf de loftrompet over zichzelf steekt?”
De lof der Zotheid van Erasmus is na meer dan 500 jaar nog steeds relevant. Hoe meer we weten,
hoe meer we de zotheid uit het oog verliezen. Maar, is dat wel de goede weg? Dit satirische werk uit
niet alleen kritiek, maar belicht ook een uitweg.
De muziek van vandaag komt voort uit de gekste muziek van de tijd van Erasmus, met als centrale
thema “La Folia”. Meer dan 150 componisten tot en met heden ten dage schreven stukken en nog
velen meer hebben geïmproviseerd op dit thema dat mensen al dol deed dansen in de tijd van
Erasmus. Het thema zelf komt voort uit een andere zotte methode: het improviseren van contrapunt
met verschillende zangers tegelijkertijd.
Een ander bekend stuk is de Tarantella, die ook door de eeuwen heen tot de verbeelding sprak van
vele componisten en improvisatoren en ook vandaag de dag nog gebruikt wordt in dolle dansen
om spinnenbeten, trauma’s en sociale problemen op te lossen. Ook hier weer de gekke dolheid als
medicijn.
Ook de zo tot de verbeelding sprekende Ciaconna was later bekender als de elegante chaconne
van de zonnekoning of de architectonische pracht en praal van het solo vioolwerk van Bach. Maar,
vroeger was het een vunzig liedje met een dans die net zoals de CanCan in de 19e eeuw, de dansen
van Presley of Jackson in de 20e eeuw, of het twerken van de 21e eeuw niet overal was toegestaan.
De wilde dans kon zelfs een priester zo hard laten dansen, dat deze in vuur en vlam werd gezet door
een Goddelijke bliksem.
In combinatie met teksten van Erasmus wekken we de Zotheid tot leven.
“Juist die thans bij de gastmalen in zwang zijnde gebruiken: een koning door het lot te kiezen, te dobbelen,
toosten in te stellen, uit een rondgaanden beker om ’t hardst te drinken, een der gasten een mirtentak in
de hand te geven, die dan een liedje moet improviseeren, te dansen, zij zijn toch zeker niet door de zeven
wijzen van Griekenland, maar door ons tot heil van het menschelijk geslacht uitgevonden.”
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Scroll ensemble
In het verleden was improvisatie net zo belangrijk in de klassieke muziek als tegenwoordig in de
Jazz. Beethoven, Bach en Paganini waren allemaal improviserende sterren. Het Scroll Ensemble
brengt deze verloren kunst terug en probeert steeds grenzen te verleggen door als ensemble te
improviseren.
In hun programma’s combineren ze speelsheid met hun eigen onderzoek. Bijvoorbeeld in hun
programma “Inventions”, waar de weg naar het leren improviseren van een Invention op speelse wijze
wordt belicht met publieksinteractie of hun concert Brücken op het 2021 EX TEMPORE festival in
Leipzig, waarbij ze samenwerkten met een live-painter.
In 2015 waren ze finalisten in de York Early Music International Artist Competition. Ze traden op voor
Koningin Beatrix (2008), in de Thüringer Bachwochen (2018), in de bioscoopfilm “Michiel de Ruyter”
(2015), in Concertgebouw Amsterdam en werkten samen met uiteenlopende artiesten als Patrick
Ayrton, Guus Jansen, Christina Pluhar (L’Arpeggiata) en Thomas Boysen.
Artistiek leiders Robert en James ontvingen de Gaël Liardon Scholarship in 2020 (Festival de
Musique Improvisée Lausanne), die ze gebruikten om zowel hun pedagogische methodes als hun
improvisatie speelkunst verder te onderzoeken en te verbeteren. In 2023 willen ze hun eerste CD
opnemen rond de Goldbergvariaties.
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De leden van het Scroll Ensemble doceren historische improvisatie aan Het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag en de Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Ze gaven
ook workshops aan andere instellingen, zoals de Universiteit van Texas Austin, de Liszt Academie
Boedapest, de Muziekacademie Katowice en het Conservatorium van Amsterdam. In 2022/23
presenteren ze zich ook bij verschillende seminars zoals het “Early Music Pedagogy Then and Now” in
Brescia, Italië, en “Partimento-Realising its Potential” in Wenen, Oostenrijk. Als gastdocent bezoeken
ze de conservatoria van Katowice, Riga en Frankfurt!
Ze geloven dat improvisatie kan worden gebruikt om klassieke muziek te leren als een lingua franca,
zowel voor professionals, studenten als amateurmusici. Daarom organiseren ze ook jamsessies voor
alle niveaus, beginnersworkshops en zijn ze in 2020 begonnen met een eigen YouTube-kanaal.

Tenslotte…
Ook Erasmus moest in zijn levensonderhoud voorzien. Hij was voortdurend op zoek naar
mensen die hem wilden helpen, hem van onderdak wilden voorzien en hem geldelijk wilden
ondersteunen. Af en toe voelde hij zich een echte bedelaar. Maar dankzij deze giften
hebben wij nu – 500 jaar later – nog steeds zijn ‘erfenis’: zijn gedachtegoed, zijn boeken.
Aan het einde van zijn leven ging het hem financieel beter. En met zijn vermogen liet hij na
zijn dood mensen studeren.
Ook het festival is altijd op zoek naar mensen en instanties die mee willen helpen. Dat
kan met een gift, maar ook met hulp in natura. Heb je ook zin om mee te helpen met dit
festival? Meld je dan bij een van de bestuursleden of via info@festivalviamusica.nl
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Colofon:
Stichting internationaal zomerfestival Flevoland
David Rabinovich - artistiek leider
Marion Boshuizen - zakelijk leider
www.festivalviamusica.nl - info@festivalviamusica.nl - 0320-227718

Bestuur:
Klaas Heerema - voorzitter
Berry van Elst - secretaris
Annely Zurwieden - penningmeester
Bart Abbes - lid
Marijke van Sprang - lid

Comité van Aanbeveling:
Franc Weerwind - minister voor rechtsbescherming
Mieke Baltus - burgemeester van Lelystad
Gerrit Jan Gorter - burgemeester van Zeewolde
Ton van Amerongen - voormalig wethouder cultuur in Dronten
Sander Zwiep - radiopresentator
Teunis van der Zwart - hoornist, hoofd afdeling oude muziek Koninklijk Conservatorium Den Haag
Marcel Jansen - directeur-bestuurder van het Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Ambassadeurs:
Jan Venema, Riet van der Wee, Henk Tiesinga, Bert Gijsberts

Bankrekening: NL81 INGB 000 5409610
t.n.v. Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland
Rozengaard 17-10, 8212 DN Lelystad
PR: Bureau Reus Marketing
Ontwerp programmaboek, PR materiaal: Johan Abbes
Website: Klaas Lamminga
Ticketverkoop: www.klassiekemuziek.nl
Advies: Quérine van Osch
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Fietsroutes Festival Via Musica Noordoostpolder
Alle locaties zijn rechtstreeks te bereiken via fietspaden langs de autowegen. Als alternatief
bieden we enkele varianten aan, die iets langer zijn, maar wellicht ook mooier om te fietsen.

Fietsroute Emmeloord - Espel
Rechtstreeks:
via knooppunten: (Knooppunt 27 is naast de Hoeksteen bij de gracht)
27 - 93 - 63 - 92 - 32 (Espel)

Alternatief (zie kaartje):
• Vanaf de Hoeksteen langs de gracht richting Urk
• Fietspad volgen, over een fietsbrug, daarna direct rechtsaf, onder fietstunnel door
en dan direct weer linksaf (Urkerweg)
• Bij rotonde rechtsaf (Scandinaviëlaan), daarna direct eerste linksaf (Drostlaan).
• Helemaal uitrijden, gaat over in Pilotenweg.
• Einde bebouwde kom: bij rotonde rechtdoor (Pilotenweg).
• Pilotenweg helemaal uitrijden, bij T-splitsing rechtsaf (Zuidermiddenweg)
• Bij kruising Espelerringweg (N712) oversteken en rechtsaf via secundaire weg
(Vaartweg) naar centrum van Espel.
• Ter hoogte van de rotonde linksaf (Keggehof), u rijdt dan recht op de kerk af.
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Fietsroute Espel - Creil
Rechtstreeks:
Vanaf de rotonde van Espel linksaf richting Creil (fietspad langs de N712, Westerringweg)

Alternatief (zie kaartje):
•
•
•
•

Vanaf de kerk naar de rotonde (knooppunt 32), deze oversteken richting Emmeloord
Bij knooppunt 92 linksaf (Noordermiddenweg)
Deze weg helemaal uitrijden, eindigt in het centrum van Creil.
In centrum linksaf (Graaf Florislaan), u rijdt dan recht op de Ontmoetingskerk af.
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Fietsroute Creil - Rutten
Rechtstreeks:
•
•
•
•

Vanaf de kerk langs garage dorp uitrijden (Galamalaan)
Buiten het dorp wordt dit Noorderringweg. Bij knooppunt 91 rechtdoor.
Eerste weg linksaf (Wrakkenweg), fietspad langs N712 volgen tot Rutten
In Rutten bij rotonde linksaf (Sportweg), u rijdt dan recht op Het Klavier af.

Alternatief (zie kaartje):
•
•
•
•
•
•
•
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Vanaf de kerk langs garage dorp uitrijden (Galamalaan)
Buiten het dorp wordt dit Noorderringweg. Bij knooppunt 91 rechtdoor.
Tweede weg linksaf (Weg van Ongenade).
Bij T-kruising rechtsaf (Polenweg) en direct weer links (Venepad)
Bij T-kruising linksaf (Veneweg)
Over de brug de N712 oversteken en rechtsaf richting Rutten
In Rutten bij rotonde linksaf (Sportweg), u rijdt dan recht op Het Klavier af.

De cateringmogelijkheden
Emmeloord
• In de Hoeksteen is voor het openingsconcert koffie en thee verkrijgbaar (à contant)
• Het horecaplein aan de overzijde van de gracht biedt vele mogelijkheden

Espel
• In de kerk is geen catering.
• Tegenover de kerk biedt café-restaurant De Ducdalf volop mogelijkheden.

Creil
• In de Ontmoetingskerk is koffie en thee verkrijgbaar.
• Tegenover de kerk biedt café-restaurant Het Polderhuis volop mogelijkheden.

Rutten
• Het Klavier beschikt over een kantine waarin catering mogelijk is.
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Dit festival wordt mede mogelijk gemaakt door:

Alle vrijwilligers

