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GEEL 
Ricercar Consort
o.l.v. Philippe Pierlot,
Goeyvaerts Strijktrio
& Leandro Marziotte
Monteverdi forever 

Donderdag 28 september 2017 – 20:15 

RICECAR CONSORT

Hanna Bayodi & Yetzabel Arias   sopraan
Leandro Marziotte   alt
Jeffrey Thompson & Hans Jörg Mammel   tenor
Antonio Abete   bas
Enrico Gatti  & Maïté Larburu   viool
Daniel Zapico   theorbe
François Guerrier   klavecimbel & orgel
Philippe Pierlot   viola da gamba & muzikale leiding
Mathias Ferre   viola da gamba
Xavier Puertas   violone

GOEYVAERTS STRIJKTRIO

Kristien Roels   viool
Kris Matthynssens   altviool
Pieter Stas   cello

Leandro Marziotte   contratenor
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Geachte festivalbezoeker,

Musica Divina is op enkele jaren tijd een begrip geworden voor liefhebbers 
van klassieke muziek en erfgoed in de provincie Antwerpen en ver daarbuiten. 
Jaar na jaar brengt het festival hemelse muziek naar de vele abdijen, kerken en 
begijnhoven van de Antwerpse Kempen. Het festival ging van start vanuit de 
ambitie van de provincie Antwerpen om ook in de Kempen, waar minder grote 
concertzalen beschikbaar zijn, klassieke muziek van topniveau te brengen. Dankzij 
de passie en de kunde van de vzw Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen en 
de trouwe steun van hoofdsponsor IOK maken we deze ambitie al vele jaren waar. 
De festivaldirectie werd dit jaar overgenomen door Jelle Dierickx, die zijn sporen 
eerder al verdiende bij festivals in onder andere Rotterdam, Gent, Potsdam en 
Brno. Hij kan verderbouwen op de mooie erfenis van Veerle Declerck, die na 15 
jaar en 22 geslaagde festivals begonnen is aan een nieuwe uitdaging.
De toevoeging van Poesia Divina aan het programma is alvast een fijne uitbreiding 
van het festivalconcept. Ook de toegenomen aandacht voor het toeristische 
potentieel van de Kempen in combinatie met Musica Divina is veelbelovend. Ik 
heet u van harte welkom op dit uniek festival op hemelse locaties.

Geniet ervan,

Luk Lemmens,
Gedeputeerde voor Cultuur
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Programma
Gavin Bryars
Incipit Vita Nova
 
Claudio Monteverdi
Ballo  Volgendo il Ciel (1638)

Carlo Farina
Pavana Tertia 

Claudio Monteverdi
Lamento della Ninfa (1638)
Tirsi e Clori, balletto concertato (1619)
Laudate Dominum à 5
Adoramus te à 6
Confitebor terzo
Beatus vir à 6

  

Dit concert wordt live uitgezonden door Klara
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RICERCAR CONSORT

Het Ricercar Consort werd in 1980 opgericht en ging vijf jaar later voor de 
eerste maal op tournee. Een 'ricercar(e)' is een instrumentaal motet uit de late 
renaissance/vroege barok en geldt al voorloper van de "fuga". Het ensemble 
bouwde al snel een internationale reputatie op, vooral op vlak van cantates en in 
Duitse instrumentale barokmuziek. Onder leiding van Philippe Pierlot legt Ricercar 
Consort zich zowel toe op grote producties, als op kleinere programma’s met 
kamermuziek, waarbij vooral de viola da gamba grote aandacht krijgt. Het Ricercar 
Consort is regelmatig te gast op prestigieuze festivals, o.m. in Boston, Edinburgh 
en Utrecht.

GOEYVAERTS STRIJKTRIO

Het Goeyvaerts Strijktrio is in 1997 opgericht door violiste Kristien Roels, altviolist 
Kris Matthynssens en cellist Pieter Stas met als doel uitsluitend twintigste en 
eenentwintigste-eeuwse repertoire uit te voeren. Het trio ontleent zijn naam aan 
de Belgische componist Karel Goeyvaerts, die een belangrijke rol speelde bij 
de ontwikkelingen binnen de Europese nieuwe muziek. Ze brachten cd’s uit met 
strijktrio’s van onder andere Arnold Schoenberg, Anton Webern, Alexander Knaifel 
en Giya Kancheli. Recent werd hun opname van Arvo Pärt’s Stabat Mater bekroond 
met een Edison. Ook werd het trio uitgeroepen tot musicus/ensemble van het jaar 
door Klara (Klassieke omroep) en lauwerde de Stad Sint-Niklaas het trio met de 
Cultuurprijs 2014.

LEANDRO MARZIOTTE

Leandro Marziotte behaalde zijn masterdiploma aan het Koninklijke 
Conservatorium van Den Haag. Daarnaast heeft hij een bachelor en een Lyrische 
Zang diploma van het Straatsburgse conservatorium. Hij studeerde onder andere 
met Michael Chance, Peter Kooij en Jill Feldman. In 2014 won Marziotte de eerste 
prijs op de internationale Händelcompetitie in Göttingen. Hij was ook een finalist 
in de eerste internationale competitie voor contratenoren in Lugano.  In 2013 
richte hij Cantus Luscinia op, een ensemble dat onder meer Italiaanse, Spaanse en 
Latijns-Amerikaanse barokmuziek brengt.
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Incipit Vita Nova
Naar eigen zeggen was Dante Alighieri (ca. 1265 – 1321) maar negen jaar oud toen 
hij voor het eerst oog in oog stond met Beatrice. Zijn leven lang zou hij stapels poëzie 
en proza aan haar wijden. Geliefden zouden ze evenwel nooit worden. Wellicht wist 
Beatrice niet eens welke wereld Dante om haar heen spon. 
Veel van het weinige dat we vandaag weten over Dante’s onbereikbare geliefde, is 
afkomstig uit zijn La Vita Nuova (1295, “Het Nieuwe Leven”). Dante zelf sprak steeds 
in bescheiden bewoordingen over zijn ‘klein boekje’, maar het werk is allesbehalve 
eenvoudig of alledaags. La Vita Nuova bevat een verzameling liefdesgedichten, 
doorweven met beschrijvende passages waarin Dante de ontstaansgeschiedenis 
van de gedichten uiteenzet. Hoewel hij weinig namen noemt en slechts vage 
aanduidingen geeft van plaatsen en tijdstippen, is het hele verloop van zijn liefde 
voor Beatrice erin terug te vinden. 
Aan de vooravond van de Renaissance beproeft Dante de rekbaarheid van de 
Middeleeuwse genres die hij beoefent. De hoofse lyriek breekt uit haar traditionele 
patronen ten voordele van een meer persoonlijke expressie. Dat hij ervoor kiest 
om La Vita Nuova integraal in het Italiaans te schrijven, is evenzeer opmerkelijk - 
intellectuelen pleegden hun memoires destijds in het Latijn. Gaandeweg treedt de 
auteur zo uit de schaduw van gangbare idiomen, gestandaardiseerde onderwerpen 
en geijkte opvattingen. Dante geeft hiermee één van de vroegste aanzetten voor de 
radicale perspectiefwissel waarmee wetenschappers, filosofen en kunstenaars niet 
veel later de Renaissance inluidden. 
La Vita Nuova is dan ook veel meer dan een bundel liefdespoëzie en autobiografische 
notities. Het hele werk cirkelt rond de figuur van Beatrice, over wie Dante wou 
schrijven “zoals er nog nooit over een vrouw geschreven is”. Doorheen het werk 
sublimeert hij zijn liefde voor haar tot een spiritueel niveau, een liefde die het 
wereldse overstijgt en tenslotte het goddelijke bereikt. Niet zelden vergelijkt hij 
Beatrice met een engel. De aardse en de hemelse liefde openen hier een deur naar 
elkaar. Zo voltrekt zich een religieus ritueel: het kleine, aardse leven krijgt betekenis 
in de verbinding met het eeuwige. Dante bezingt niet alleen zijn liefde voor Beatrice, 
La Vita Nuova is tegelijk een gebedenboek voor dé liefde. 
Vele jaren later geeft Dante de inmiddels overleden Beatrice een cruciale rol in zijn 
La Divina Commedia (ca. 1308-1320). In dit lange, verhalende gedicht beschrijft hij 
de spirituele tocht door de Hel en het Vagevuur naar het Paradijs, met de Romeinse 
auteur Vergilius als gids. Op het einde van de weg door het Vagevuur wordt Dante 
opgewacht door de hemelse Beatrice, die hem uiteindelijk naar het Paradijs zal 
gidsen. Waar de intellectueel Vergilius hem tijdens het eerste deel van de reis kon 
begeleiden, kan enkel Beatrice, als incarnatie van de liefde én het geloof, hem 
binnenvoeren in het Paradijs. 



6

***

Voor Incipit Vita Nova voor stem en strijktrio (1989) stelde Gavin Bryars (°1943) 
een tekst samen met disparate fragmenten uit La Vita Nuova, met name de zinnen 
die in het Latijn genoteerd zijn. (Af en toe duikt er bv. een engel op in Dante’s 
verhaal – engelen spreken uiteraard Latijn.) Ondanks dit knip- en plakwerk, vertoont 
de tekst een zekere samenhang. Er spreekt een overkoepelend gevoel van hoop uit, 
de belofte van iets nieuws, dat mooi, sterk, waarachtig en transcendent is. Tot slot 
voegt Bryars één regel uit Pico della Mirandola’s Conclusiones (1486) toe: Omnis 
vita est immortalis – ‘alle leven is onsterfelijk’. Die tekstkeuze brengt Incipit Vita 
Nova verrassend dicht bij de verbinding die Dante maakte tussen zijn eigen verhaal 
en dat wat het aardse mensenleven overstijgt. Gavin Bryars schreef het werk op 
vraag van vrienden, naar aanleiding van de geboorte van hun dochter Vita, maar de 
compositie is meer dan de viering van één nieuw leven. De eeuwenoude tekst en de 
contemplatieve muziek van Bryars tillen Incipit Vita Nova op tot een zang voor het 
tijdloze van leven zelf. 

Profane en religieuze 
werken van Claudio 
Monteverdi
In het Trecento waaide niet alleen door de literatuur een frisse wind, ook de muziek 
stond aan de vooravond van een grote omwenteling. Na een lange, voorzichtige 
evolutie bereikte de meerstemmige muziek in de veertiende eeuw een onmiskenbaar 
hoogtepunt in de muziek van Guillaume de Machaut, Philippe de Vitry en Francesco 
Landini. Na een eeuwenlange terughoudendheid (tot zelfs vijandigheid) ten opzichte 
van polyfone muziek, gingen de kerkelijke machthebbers nu overstag voor het 
potentieel van deze nieuwe muzikale stijl. Terwijl de Middeleeuwen overvloeiden 
in de Renaissance, beleefde de polyfonie een snelle expansie in Frankrijk en Italië. 
De Kerk profileerde zich als begeesterde opdrachtgever en creëerde daarmee een 
ideale voedingsbodem voor de verdere ontwikkeling van de polyfonie. Naarmate 
de rijkdom van de elite in Italiaanse steden als Firenze, Venetië en Milaan groeide, 
nam ook de stedelijke adel menig kunstenaar onder de arm. Italië werd zo een 
gedroomde plaats om een carrière uit te bouwen. Componisten als Guillaume 
Dufay, Josquin des Prez, Adriaan Willaert, Cypriano de Rore en Orlandus Lassus 
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brachten er ten minste een deel van hun leven door. De groeiende invloed van 
wereldlijke opdrachtgevers had een stevige impact op het repertoire. Waar de 
eerste generaties polyfonisten zich vooral hadden toegelegd op religieuze muziek, 
nam de belangstelling voor profane genres snel toe. De madrigalen die aan het 
einde van de zestiende eeuw gecomponeerd werden, zijn al lang geen occasioneel 
uitstapje naar een lichter genre meer. De Italiaanse beau monde keek reikhalzend 
uit naar de nieuwste madrigaalbundels en was bereid klinkende munt te betalen aan 
wie ze schreef. 

Net in die hoek trilde rond 1600 de aarde. Claudio Monteverdi (1567-1643), op 
dat ogenblik een rijzende ster aan het hof van de Gonzaga’s in Mantua, morrelde 
in zijn derde, vierde en vijfde madrigaalboek (1592-1605) stevig aan de gangbare 
muzikale principes. Waar compositieregels vroeger quasi onaantastbaar waren en 
slechts langzaam evolueerden, verdedigde Monteverdi het tegenovergestelde: in 
vocale muziek zouden tekst en expressiviteit op de eerste plaats moeten staan, ook 
als dat betekende dat er afgeweken werd van de gangbare compositie-technische 
geplogenheden. Concreet betekende dat dat Monteverdi twee principes losliet. 
Ten eerste maakte hij veel vrijer gebruik van dissonanten dan de meeste van zijn 
tijdgenoten, waarbij de melodische ontplooiing volledig ingegeven werd door het 
dramatische verloop van de tekst. Om dat ten volle te kunnen doortrekken, liet 
hij ook de gelijkwaardigheid van de stemmen los. Voor het eerst werd er muziek 
geschreven waarin één of meer stemmen als solist op de voorgrond traden en de 
andere (al dan niet instrumentale) stemmen als begeleiding fungeerden. Die evolutie 
zette de deur wagenwijd open voor de ontwikkeling van de opera, het genre bij 
uitstek dat de barok inluidde. In de zevende (1617) en achtste madrigaalbundel 
(1638) komt Monteverdi’s nieuwe stijl tot volle wasdom. Het bekende Lamento 
della Ninfa, evenals Ballo: Volgendo il Ciel en Tirsi e Clori zijn uit deze bundels 
afkomstig. Tekenend voor het hoogst dramatische karakter van sommige werken 
is de ondertitel die Monteverdi zijn achtste bundel meegaf: "Madrigali guerrieri 
et amorosi" – oorlogs- en liefdesmadrigalen. In tegenstelling tot wat kwatongen 
soms beweerden, was het Monteverdi er evenwel niet om te doen om de grootse 
polyfonie overboord te gooien. Hij sprak zelf van een "seconda prattica" – niet enkel 
een nieuwe, maar een twééde praktijk, naast de bestaande polyfone traditie, de 
"prima prattica". 
Na twee decennia aan het hof van Mantua, werd Monteverdi in 1613 kapelmeester 
aan de San Marco basiliek in Venetië. Met de Reformatie en de Contrareformatie 
nog vers in het geheugen, was er een grote interesse voor componisten die de 
grootsheid en ambitie van de Kerk muzikaal konden etaleren. Ook de doge was 
uiteraard wel geïnteresseerd in een componist met een stevige reputatie. En hoezeer 
de wereld en de rol van de Kerk ook veranderd waren, voor veel componisten bleef 
religieuze muziek het nec plus ultra, ultieme muziek. 
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Een ruime hoeveelheid religieuze werken die Monteverdi in Venetië schreef, werd in 
1640 gebundeld uitgegeven als Selva Morale e Spirituale (samen met enkele “morele 
madrigalen”). Daarin gebruikt de componist alle middelen die hem ter beschikking 
staan, zowel qua bezetting als qua stijl. Dat "prima prattica" en "seconda prattica" 
hier probleemloos naast elkaar staan, geeft eens te meer aan dat Monteverdi met 
zijn vernieuwingen geen tabula rasa nastreefde. Veeleer zocht hij een verruimde taal 
voor veranderende tijden, daarbij de angst achter zich latend om van de gekende 
paden af te wijken. Het Selva Morale wordt dan ook gezien als een topstuk zonder 
weerga, het muzikale testament van een doorwinterd componist.
Door zijn vernieuwde stijl toe te passen op religieuze muziek, verbindt Monteverdi 
verleden en toekomst, en plaatst hij zichzelf opnieuw binnen de traditie. Het 
schrijven van religieuze muziek heeft hier veel weg van een ritueel, dat rust brengt 
door herhaling, betekenis geeft aan ingrijpende gebeurtenissen en ze verbindt met 
de eeuwigheid. Op het einde van zijn ontdekkingsreis komt ook Monteverdi uit bij 
het begin, bij teksten die al honderden keren op muziek gezet zijn, al miljoenen 
keren gezongen, om ze opnieuw voor het eerst te laten horen. 

Rebecca Diependaele
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Gavin Bryars
Incipit Vita Nova

Incipit Vita Nova
Ecce deus fortior me
qui veniens dominabitur mihi.
Apparuit iam beatitudo vestra
Vide cor tuum
Tempus es tut praetermictantur
Simulacra nostra.
Nomina sunt consequentia rerum
Hosanna in excelsis.
Bella mihi, video,
bella parantur.
(vita) qui est per omnia secula
benedicta, benedicta.
Omnis vita est immortalis.
Nomina sunt consequentia rerum.

Een nieuw leven begint
Aanschouw een god, machtiger dan ik,
die over mij komt heersen.
Uw bron van vreugde is nu verschenen
Aanschouw uw hart
Het is tijd om valse beelden
achterwege te laten.
Namen zijn voortvloeisels van dingen
Hosanna in de hoge.
Prachtige dingen voor mij, ik zie
Prachtige dingen worden bereid
(een leven) dat voor eeuwig is
gezegend, gezegend.
Elk leven is onsterfelijk
Namen zijn voortvloeisels van dingen
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Monteverdi 
Ballo Volgendo il Ciel (1638)
[Voce Sola Poeta fermato così dice]:
Volgendo il ciel per l’immortal sentiero
le ruoti de la luce alma e sema
un secolo di pace il Sol rimena
sotto il Re novo del Romano Impero

   [De Dichter, solo en roerloos, spreekt]:
   Hij laat aan de hemel, volgens een eeuwige baan, 
   Het wiel van het licht draaien, zacht en sereen, 
   Moge de zon een eeuw van vrede brengen
   Onder de nieuwe Koning van het Roomse Rijk.

[Entrata et passeggio ut sopra
Poeta solo fermato]:
Su mi si rechi ornai del grand’lbero
proffonda tazza inghirlandata e piena
che correndomi al cor di vena in vena
sgombra da l’alma ogni mortai pensiero.

   [Opkomst en passage zoals boven. 
   De Dichter, alleen en onbeweeglijk]:
   Vooruit, breng me een grote mand,
   Met slingers en vol heerlijke wijn uit Iberië
   Die door mijn lichaam stroomt, van ader naar ader, 
   En elke gedachte aan de dood verjaagt.

[Entrata et passeggio ut sopra]
Venga la nobil cetra

   [Opkomst en passage zoals boven]
   Laat de nobele lier komen.

[Ricevuto il chitarone da la ninfa si 
volta verso l’altre e così gli parla]
Il crin di fiori 
cingimi o Filli
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   [Nadat hij de lier van de Nimf heeft ontvangen,   
   draait hij zich om en spreekt haar aldus toe]
   Tooi mijn haren met bloemen, 
   o Phyllis!

[qui gli pone la ninfa la ghirlanda, 
poi parla il poeta come segue]
lo ferirò le stelle
cantando del mio Re gli eccelsi allori

   [De Nimf legt de bloemenslinger op zijn hoofd en de  
   dichter vervolgt]
   Ik zal de sterren bereiken
   Terwijl ik de successen van mijn Koning bezing.

[qui nel chitarone da lui sonato 
così segue]
E voi che per beltà donne e donzelle
gite superbe d’immortali honori
Movete al mio bel suon le piante snelle
sparso dì rose il crin leggiadro e biondo.

   [Zich begeleidend op luit gaat hij verder]:
   En u, Dames en Mejuffrouwen, wier schoonheid
   U onvergetelijke complimenten heeft bezorgd,
   Beweeg uw lenige voeten op m’n mooie klanken. 
   Uw mooie blonde haren met rozen doorweven.

[qui, alzando la voce con più forza 
invita le Ninfe dell’Astro a danza 
anch’elle]
E lasciato dell’lstro ¡l ricco fondo
Vengan l’humide ninfe al Ballo anch’elle.

   [Nu, met hogere en luidere stem, nodigt hij ook de  
   Nimfen van de Donau uit om te dansen.] 
   En opstijgend uit de rijke diepten van de Donau, 
   Laat de natte Nimfen ook naar het bal komen. 

[Entrata come di sopra, et le Ninfe 
dell’lstro escono al tempo di essa 
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entrata come le prime, e gionte al 
loro determinato loco, tutte le Ninfe 
insieme danzano il seguente ballo]
Movete al mio bel suon le piante snelle
sparso di rose il crin leggiadro e biondo
e lasciato del Istro il ricco fondo
vengan l’humide Ninfe al ballo anch’elle.
Fuggan in sì bel dì nembi e procelle
d’aure odorate e’l mormorar giocondo
fat’eco al mio cantar rimbombi il mondo
l’opre di Ferdinando eccelse e belle.

   [Opkomst zoals boven, & de Nimfen van de Donau  
   komen op dezelfde plek op om te dansen als de   
   eerste nimfen. Daarna, als iedereen zijn plaats heeft  
   ingenomen, dansen alle Nimfen samen het volgende  
   ballet. Ballet Reverence]
   Beweeg uw lenige voeten op m’n mooie klanken, 
   Uw mooie blonde haren met rozen doorweven, 
   En opstijgend uit de rijke diepten van de Donau, 
   Laat de natte Nimfen ook naar het bal komen! 
   Laat ze hier wolken en stormen verjagen, 
   Voor kabbelend water en een geurig briesje; 
   En laat mijn gezang zo echoën, dat de Wereld 
   gonst van de grote heldendaden van Ferdinand.

[Qui in questo loco finita la presente 
prima parte si fa un canario o passo 
e mezzo od altro balletto, a 
beneplacito senza canto polsi ritorna 
sopra la prima aria come segue 
cangiando mutarne]
Ei l’armi cinse e su destrier alato
corse le piagge e su la terra dura
la testa riposò sul braccio armato.
Le torri eccelse e le superbe mura
al vento sparse e fe’ vermiglio il prato
lasciando ogn’altra gloria al mondo oscura.

   [Hier eindigt het eerste deel. Men danst een canarie,  
   een passamezzo of een ander ballet naar keuze,   
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   zonder zang, dan keert men terug naar het 
   eerste lied, met deze variatie.]
   De wapens omgord en op zijn gevleugelde paard 
   Raasde hij over de zandplaten, en de vaste grond 
   Vlijde hij zijn hoofd op zijn strijdarm. 
   De hoge torens, de machtige muren, 
   Hij heeft ze verpulverd, de velden rood gekleurd, 
   Geen andere gloriedaad kon hem overtreffen.

Lamento della Ninfa
Non havea Febo
Non havea Febo ancora
recato al mondo il dì
ch’una donzella fuora
del proprio albergo uscì.

Sul pallidetto volto
scorgease il suo dolor,
spesso gli venia sciolto
un gran sospir dal cor.

Sì calpestando fiori,
errava hor qua, hor là,
i suoi perduti amori
così piangendo va:

Amor
Amor, dicea, il ciel
mirando il piè fermò
dove, dov’è la fé
che ‘l traditor giurò?
Miserella

Fa che ritorni il mio
amor com’ei pur fuo,
o tu m’ancidi, ch’io
non mi tormenti più.
Miserella, ah più no,
tanto gel soffrir non può.

Phoebus had nog niet
Phoebus had het licht nog niet
naar de wereld gebracht
toen een meisje
uit haar huis tevoorschijn kwam.

Op haar bleke gezicht
was haar verdriet te zien,
en vaak kwam er een
diepe zucht vanuit haar hart.

Zo vertrapte ze de bloemen,
dwaalde nu hier, dan daar,
en beklaagde zich over
haar verloren liefde aldus:

Liefde
Liefde, sprak ze,
onbeweeglijk starend naar de hemel,
waar is de trouw
die de verrader gezworen heeft?  
Arm meisje

Maak dat mijn lief terugkomt
zoals voorheen,
of dood mij, zodat ik
niet meer hoef te lijden.
Arm meisje, ach ze kan deze
ijzige kou niet meer verdragen.
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Non vo’ più che i sospiri
se non lontan da me,
no, no, che i suoi martiri
più non dirammi, affé!
Miserella, ah più no,
tanto gel soffrir non può.

Perché di lui mi struggo
tutt’orgoglioso sta,
che sì, che sì se ‘l fuggo
ancor mi pregherà?
Miserella

Se ciglio ha più sereno
colei che ‘l mio non è,
già non rinchiude in seno
Amor si bella fé.
Miserella, ah più no,
tanto gel soffrir non può.

Né mai si dolci baci
da quella bocca havrai,
né più soavi; ah, taci,
taci, che troppo il sai.”

Si, tra sdegnosi 
Sì tra sdegnosi pianti
spargea le voci al ciel;
così ne’ cori amanti
mesce Amor fiamma e gel.  

Ik wil hem niet meer begeren,
als hij bij me is,
Nee, nee, hij laat me niet
meer lijden, op mijn woord!
Arm meisje, ach ze kan deze
ijzige kou niet meer verdragen.

Omdat ik naar hem smacht
is hij zo arrogant,
misschien als ik van hem wegvlucht
zal hij me nog komen smeken?
Arm meisje

Als haar ogen mooier zijn 
dan de mijne,
heeft de liefde niet zulke trouw 
in haar hart gesloten.
Arm meisje, ach ze kan deze
ijzige kou niet meer verdragen.

Nooit zal hij zulke zoete kussen
van haar lippen krijgen,
en zo teder; ach, zwijg,
zwijg, je hebt al teveel gezegd. 

Ja, tussen boze
Ja, tussen haar boze tranen
richt ze haar stem tot de hemel;
zo kan de liefde vuur en ijs planten
in het hart van geliefden.

Tirsi e Clori, balletto concertato
[Tirsi:]
Per monti e per valli
bellissima Clori
già corrono a balli
le Ninfe e Pastori.

Già Meta e festosa

[Tirsi:]
Uit bergen en uit dalen, 
Allermooiste Clori, 
Haasten nimfen en herders zich 
Naar het bal. 

Vrolijk en opgewekt, 
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ha tutto ingombrato
la schiera amorosa
il seno del prato.

[Clori:]
Dolcissimo Tirsi
già vanno ad unirsi
già tiene legata
l’amante l’amata.

Già muovon concorde
il suono a le corde
noi soli negletti
qui stiamo soletti.

[Tirsi:]
Su Clori mio core
andianne a quel loco
ch’invitano al gioco
le Grazie ed Amori.

Già Tirsi distende
la mano e ti prende
che teco sol vole
menar le parole.

[Clori:]
Si Tirsi mia vita
ch’a te solo unita
vo girne danzando
vo girne cantando

Pastor benché degno
non faccia disegno
di mover le piante
con Clori sua Amante.

[Clori e Tirsi]
Già Clori gentil
noi siam ne la schiera
con dolce maniera

Heeft de van liefde dronken bende
Het midden van de wei 
Al helemaal ingepalmd.

[Clori:]
Allerliefste Tirsi, 
Ze komen om zich te binden, 
En ze liggen al in elkaars armen, 
De aanbidder en de aanbedene. 

Ze stemmen hun instrumenten al 
De blazers en de strijkers. 
Alleen wij zijn vergeten 
En staan hier alleen. 

[Tirsi:]
Kom, Clori, mijn lief, 
Laat ons daarheen gaan, 
Aanvaard de uitnodiging voor het spel 
Van de Gratiën en de Liefdesengelen. 

Kijk, Tirsi steekt zijn hand uit 
En neemt de jouwe, 
Want alleen met jou 
Wil hij dansen. 

[Clori:]
Ja, Tirsi, mijn leven, 
Alleen samen met jou 
Wil ik gaan dansen, 
Wil ik gaan zingen. 

Herder, hoe eerzaam je ook mag zijn, 
Waag het niet 
Om te dansen 
Met Clori, jouw geliefde. 

[Clori en Tirsi:]
Alreeds, mijn lieve Clori, 
Staan we te midden van de menigte. 
Laat ons op lieflijke wijze 
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seguiam il lor stile.

Balliamo balliamo
Balliamo ed intanto
spieghiamo col canto
con dolci bei modi
del ballo le lodi.

[Il Ballo]
Balliamo ch’el gregge
al suon de l’avena
che i passi coregge
il ballo ne mena
e saltano snelli
i capri e gli agnelli.

Balliam che nel Cielo
con lucido velo
al suon de le sfere
hor lente hor leggiere
con lumi e facelle
su danzan le stelle.

Balliam che d’intorno
nel torbido giorno
al suono de’ venti
le nubi correnti
se ben fosche adre
pur danzan leggiadre.

Balliamo che l’onde
al vento che spira
le move e l’aggira
le spinge e confonde
si come loro siede
se movon il piede
e ballan le linfe
quai garuli Ninfe.

Balliam che i vezzosi
bei fior rugiadosi

Doen wat zij doen. 

Laat ons dansen en tegelijk, 
In mooie, zachte melodieën, 
De lof bezingen 
Van de schoonheid 
van het dansen. 

[Il Ballo]
Laat ons dansen, want de kudde, 
Op het geluid van de schalmei 
Dat de passen leidt, 
Gaat ook dansen,
En lenig dansen en springen ze, 
De geiten en de lammeren.

Laat ons dansen, want in de hemel, 
Met licht vervuld,
Laat de harmonie van het hemelgewelf, 
Nu eens traag dan weer fluks,
Met lampen en toortsen 
De sterren dansen.

Laat ons dansen, want rondom ons, 
Dansen in roerige tijden,
Op het geluid van de wind
De jagende wolken,
Al zijn ze grijs en donker, 
Wondermooi.

Laat ons dansen, opdat de golven 
Gegeseld door de wind
Die ze beukt en ranselt,
Ze duwt en vermengt,
En zoals het past
Hun voeten laat bewegen, 
Zodat het water danst, 
Als dartelende nimfen.

Laat ons dansen, opdat de lieflijke 
Met dauw bedekte jonge bloemen, 
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se l’aura si scuote
con urti e con ruote
fan vaga sembianza
anch’essi di danza.

Balliamo e giriamo
corriamo e saltiamo
qual cosa è più degna
il ballo c’insegna.

Laudate Dominum à 5
Laudate Dominum in sanctis eius;
laudate eum in firmamento virtutis eius.
Laudate eum in sono tubae;
laudate eum in psalterio et cithara.
Laudate eum in tympano et choro.
Laudate eum in cymbalis bene sonantibus;
Laudate eum in cymbalis iubilationibus.
Omnis spiritus laudet Dominum!
Alleluia.

   Loof de Heer in zijn heiligdom.
   Loof hem in het firmament van zijn macht.
   Loof hem met hoorngeschal.
   Loof hem op de luit en de harp.
   Loof hem met tamboerijn en dans.
   Loof hem met welluidende cymbalen.
   Loof hem met luide cymbalen.
   Laat alles wat ademt de Heer loven!
   Alleluiah

Wanneer een briesje ze streelt, 
Kietelt en schudt,
Zodat het lijkt
Alsof ook zij dansen.

Laat ons dansen en draaien, 
Rennen en springen,
Er is niets waardevollers
Dan wat het dansen ons leert.

Adoramus te à 6
Adoramus te, Christe,
et benedicimus tibi: 
Quia per sanguinem tuum pretiosum 
redemisti mundum, 
miserere nobis. 

Wij aanbidden u, Christus,
en wij zegenen u:
Want met Uw bloed
heeft U de wereld verlost. 
Ontferm u over ons.
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Confitebor tibi Domine
Confitebor tibi Domine,
In toto corde meo;
In consilio justorum,
Et congregatione.
Magna opera Domini,
Exquisita in omnes voluntates ejus.
Confessio et magnificentia opus ejus;
Et justitia ejus manet
In saeculum saeculi.
Memoriam fecit mirabilium suorum,
Misericors et miserator Dominus.
Escam dedit timentibus se.
Memor erit in saeculum
Testamenti sui.
Virtutem operum suorum
Annuntiabit populo suo.
Ut det illis
Hereditatem gentium;
Opera manuum ejus
Veritas et judicium.
Fidelia omnia mandata ejus,
Confirmata in saeculum saeculi,
Facta in veritate et aequitate.
Redemptionem misit Dominus
Populo suo;
Mandavit in aeternum 
testamentum suum.
Sanctum et terribile nomen ejus:
Initium sapientiae 
timor Domini;
Intellectus bonus omnibus
Facientibus eum.
Laudatio ejus manet
In saeculum saeculi.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, 
et semper, et in saecula saeculorum. 
Amen.

Ik zal de Heer loven,
met heel mijn hart;
in de kring van oprechten 
en in de vergadering.
Groot zijn de werken van de Heer, 
na te speuren door allen die het bevalt.
Majesteit en luister is zijn doen,
en zijn gerechtigheid 
houdt eeuwig stand.
Hij maakte van zijn wonderen gedenktekens
De Heer is genadig en barmhartig. 
Hij geeft eten aan wie Hem vreest, 
en Hij zal voor eeuwig 
zijn verbond onthouden.
Hij toont de kracht van zijn werken
aan zijn volk 
door hun de erfenis
van de heidenen te geven.
De werken van zijn handen 
zijn waar en recht,
betrouwbaar zijn al zijn bevelen, 
vastgesteld voor immer en altijd, 
volbracht in waarheid en oprechtheid.
Hij heeft verlossing gestuurd
naar zijn volk
Hij heeft zijn verbond 
voor eeuwig voorgeschreven;
heilig en ontzagwekkend is zijn naam.
Het begin van de wijsheid
is de vrees van de Heer ,
een goed inzicht heeft ieder
die het in acht neemt.
Zijn lof houdt stand
tot in de eeuwigheid
Ere zij de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest. Zoals het was in het begin, zo ook nu 
en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.  
Amen.
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Beatus vir
Beatus vir 
Beatus vir qui timet Dominum, 
In mandatis ejus volet nimis. 

Potens in terra erit semen ejus, 
Generatio rectorum benedicetur. 

Gloria et divitiae in domo ejus, 
Et justitia ejus manet in saeculum saeculi. 

Exortum est in tenebris lumen rectis, 
Misericors et miserator et justus. 

Jucundus homo, qui miseretur et 
 commodat, 
Disponet sermones suos in judicio. 
Quia in aeternum non commovebitur. 
In memoria aeterna erit justus. 
Ab auditione mala non timebit. 

Paratum cor ejus sperare in Domino. 
Confirmatum est cor ejus; non 
 commovebitur 
Donec despiciat inimicos suos. 
Dispersit, dedit pauperibus, 
Justitia ejus manet in saeculum saeculi. 
Cornu ejus exaltabitur in gloria. 

Peccator videbit et irascetur, 
Dentibus suis fremet et tabescet; 
Desiderium peccatorum peribit. 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, 
et semper, et in saecula saeculorum. 

Amen.

Gelukkig de mens 
Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer 
en met liefde voor zijn geboden. 

Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele 
land, de oprechten worden gezegend. 

Rijkdom en weelde bewonen zijn huis, 
zijn rechtvaardigheid houdt eeuwig stand. 

Hij straalt voor de oprechten als licht in het 
duister: genadig, liefdevol en rechtvaardig. 

Goed gaat het wie genadig is en 
vrijgevig, 
wie zijn zaken eerlijk behartigt; 
de rechtvaardige komt nooit ten val. 
Men zal hem eeuwig gedenken:
 voor een vals gerucht zal hij niet vrezen. 

Hij is standvastig en vertrouwt op de Heer, 
standvastig is zijn hart en zonder vrees, 

aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen. 
Gul deelt hij uit aan de armen. 
Zijn rechtvaardigheid houdt eeuwig stand: 
hij zal stijgen in aanzien en eer. 

Kwaadwilligen zien het met ergernis aan, 
ze verbijten zich en verliezen de moed: 
al hun plannen gaan op in rook. 

Ere zij de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest. Zoals het was in het begin, zo ook nu 
en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. 

Amen.
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Poesia Divina
Voor Poesia Divina schreven negen Vlaamse dichters een nieuwe psalm.  Zo 
trachtten zij vorm te geven aan hun idee van ‘een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde’. Poesia Divina wordt mede mogelijk gemaakt door het Vlaams Fonds voor 
de Letteren. Met bijzondere dank aan het Poëziecentrum.

PSALM VAN SYLVIE

1

het is nacht op zee
mijn kind’ren horen ’t ruisen
maar is het nog de zee
net zo goed is ‘t adem

van een rochelend monster
de nacht het hol van zijn buik
en op zijn we door geld
en op zijn we door hitte

hoe leg ik hen dan uit, Liefde
hoe verslaan we het gedrocht?
de weg naar boven of benee
uit zijn binnen is even lang

en de oudste die zegt verder
en de jongste zegt terug
en we blijven, blijven staan
op de bodem van zijn maag

2

het is nacht in ‘t bos
mijn kinderen voelen schorsen
maar twijfel trekt ons haren
neen, takken zijn het niet.

is het ruwe geen grof grind
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van een oude verlaten straat?
de nacht het kille stollen
van vers gegoten asfalt?

massa, kennis vult ons op
hoe wijs ik hen dan voorwaarts?
strek ik mijn rechterhand uit
tik ik meteen mijn voorhoofd aan

dan het midden van mijn borst
dan mijn linker- en rechterschouder
en ze doen mij na, de kind’ren,
onz’ voeten zinken in ’t mos.

3

het is nacht op de heuvel
mijn kind’ren zien de glooiing
kom, we draven in galop
weg en weer als zonnewind

deze grond is vruchtbaar,
stulpt er straks wat boven?
o, Liefde, zorg dat ‘t mooi is
jij kunt dat, alleen jij

want trots en hebzucht maakt ons op
de rest van d’aard is schraal
en deze top, hier moet iets komen,
iets zachts en lichts als lippen

iets traags en rond als heupen
iets warms en teers als ogen
dat gele sterren gaten
in het zwarte dak doet slaan

4

het is nacht op de vlakte
mijn kind’ren proeven de bodem
ze spuwen het zuur uit
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streng’len vingers in elkaar

ze brengen water, wijden rook
en smeken je, lieve Liefde
de spijs van ‘t duister te redden
en de tongen te laten tint’len

waanzin, drukte eet ons op
en we zitten op splinterstoelen
we geven elkaar de hand
sluiten ogen, buigen ’t hoofd

voor een lege kelk
voor gebroken brood
maar het kan, het kan, het kan
alles kan en maal zoveel.

5

het is nacht in de stad
mijn kind’ren ruiken ‘t zwerfvuil
dit is de stad, de stad
en ik zeg het aan mijn kind’ren

dit is de stad, de stad
soms stinkt het en soms zien we 
je onverwachts passeren,
o, Liefde, we voelen je ook

we ruiken en we proeven je
we horen je zelfs ook
het is de stad zijn harteklop
zijn ritme, dageraad

en dan doen ze het, de kind’ren
schuiven schellen van ‘t raam
en het klaarde op, o hemel
het klaarde toch zo op!

Sylvie Marie
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Klara. Blijf verwonderd.

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 

DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE
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Festival van vlaanderen Mechelen presenteert

Mechelen hoort Stemmen wordt omgedoopt in LUNALIA. De naam verwijst  
niet enkel naar de Mechelse legende van de Maneblussers, maar ook naar 
de focuspunten van het Festival: de menselijke stem, de vocale muziek, de 
sterke vrouw en de spelende mens. 
In samenwerking met Tenso, het Europees netwerk voor professionele 
kamerkoren, worden ook workshops en een koorwedstrijd georganiseerd. 
Van 20 april tot en met 6 mei 2018 mag men zich verwachten aan en feest 
vol vocale muziek, aan een Festival met de kracht van de Volle Maan. 

www.lunalia.be

20.04.18 > 06.05.18
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SUBSIDIENTEN

MET DE STEUN VAN

De steden Geel, Hoogstraten, Herentals, Lier, Mechelen en
Turnhout,  en de gemeenten Westerlo, Mol en Scherpenheuvel. 

SPONSORS

PARTNERS

MET DE STEUN VAN 
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en de toerismediensten van de betrokken steden en gemeenten. 


