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Voorprogramma 
Frank Nuyts De tous biens playne

Programma
Adam Rener (c. 1482-c. 1520)  
Introitus – Puer natus est 

Heinrich Isaac (c. 1450-1517)  
Missa Carminum – Kyrie 

Heinrich Isaac  
Missa Carminum – Gloria 

Gregoriaans   
Graduale – Viderunt omnes 

Adam Rener  
Alleluia – Dies sanctificatus  

Anoniem 
Hymnus – Gelobet seistu Jesu Christ 

Heinrich Isaac  
Missa Carminum – Credo 

Johann Walter (1496-1570)  
Gott sei gelobet und gebenedeiet 

Gregoriaans  
Prefatio 

Heinrich Isaac  
Missa Carminum – Sanctus  

Gregoriaans  
Pater noster 

Heinrich Isaac  
Missa Carminum – Agnus Dei 

Adam Rener  
Communio – Viderunt omnes 

Josquin Desprez (1450/55-1521)  
Preter rerum seriem



Inleiding
Frank Nuyts over De tous biens playne

Een stuk een titel geven in het Oud Frans, maar dan laten beginnen met een 
canon in twee totaal niet gerelateerde tempi...
De beginmaten zien er inderdaad uit als een kort fragment uit een score van 
Ferneyhough, maar eigenlijk doe ik niets anders dan wat de ‘oude’ polyfo-
nisten ook deden:
materiaal tot zijn uiterste consequentie be- en verwerken. Een uitdaging 
voor de uitvoerder, maar vaak redelijk makkelijk te volgen voor de luisteraar.

Al het materiaal  in ‘De tous biens playne’ is gebaseerd op een (ondeugend) 
chanson van Jacob Obrecht. Hij was een Gentse componist, geboren in 
1457 (exact 500 jaar voor mij trouwens), die in het begin van zijn carrière 
werkte voor en in de Sint-Baafs kathedraal.

De houten steigers die het optrekken van de duizelingwekkend hoge muren 
van de Middeleeuwse kathedralen mogelijk maakten, deden mij denken 
aan de minimalistische houten constructies van Sol LeWitt. Die werden de 
inspiratiebron voor de bouwdoosachtige vorm van het stuk. Daardoor is de 
compositie een aaneenrijging van korte fragmenten die voortdurend refe-
reren naar de muziek van Obrecht, die, vreemd genoeg, door redelijk kleine 
ingrepen heel hedendaags begint te klinken.



Folk Song Mass

Er zat veel in de rooms-katholieke leer over de mis waar Luther bezwaar 
tegen had. Het rooms-katholieke dogma was dat de eucharistie een offer 
was, terwijl Luther vond dat Christus maar één keer geofferd was en dat de 
eucharistie een herdenking in dankbaarheid was voor dit unieke offer. Van-
wege deze bezwaren publiceerde hij in 1522 een korte verhandeling (For-
mula missae of Regeling van de mis) waarin hij handhaving van de Latijnse 
mis bepleitte en tegelijkertijd een aantal wijzigingen voorstelde die zijn visie 
op de theologie van de eucharistie reflecteerden. Met name schrapte hij 
alle referenties aan de mis als offer. Dit betekende aanpassing van bepaalde 
delen van de canon (het grote gebed van de consecratie) en het helemaal 
weglaten van andere delen, zoals het offertorium. 

Omdat Luthers Formula missae alleen suggesties bevatte en geen voor-
schriften, is het moeilijk vast te stellen in hoeverre individuele Lutherse 
geestelijken hun liturgie in de praktijk aanpasten. Indertijd dreigden bepaal-
de radicale godsdienstige elementen uit de hand te lopen in Wittenberg en 
elders, en Luther probeerde zo dicht mogelijk bij de traditionele vormen te 
blijven om eenvoudige gelovigen niet af te schrikken die van de kerk zou-
den kunnen vervreemden door plotselinge en drastische veranderingen. Zo 
stond hij erop dat veel van het traditionele eenstemmig gezang behouden 
bleef, plus de officies van de belangrijkste kerkelijke feesten, vooral die met 
Jesus zelf te maken hadden, zoals Kerstmis, Pasen en Hemelvaart. Maar hij 
stelde wel voor de sequenties weg te laten waar die overmatige heiligen-
verering stimuleerden. En hij stelde ook voor dat de congregaties liederen 
in het Duits konden zingen, al betreurde hij het dat er maar weinig van wa-
ren en dat er niet veel goede dichters waren om nieuwe te schrijven. 

In 1522 schreef Luther zijn eerste hymne in de volkstaal en in de volgende 
jaren schreef hij er nog meer (met de bijbehorende melodieën), veelal ge-
baseerd op de psalmen of middeleeuwse hymnes. Luthers memorabele me-
lodieën zorgden ervoor dat zijn scherpe theologische teksten werden over-
gedragen en zouden beklijven. In 1524 publiceerde de componist Johann 
Walter zijn eigen toonzetting van verscheidene van Luthers melodieën. Zo 
bestonden deze evangelische hymnes vanaf het begin in twee onderschei-
den vormen: als melodieën voor kerkelijke samenzang en in polyfone ver-
sies in uiteenlopende graden van complexiteit, voor drie tot vijf stemmen, 



gezongen door een professioneel koor. Uitvoering van de polyfone versies 
was waarschijnlijk een middel om deze nieuwe gezangen te leren aan de 
niet-geestelijken. 

In 1526 publiceerde Luther een grondigere revisie van de liturgie van de 
eucharistie, deze keer in het Duits. In dit werk maakte hij duidelijk dat de 
Latijnse ritus gehandhaafd moest worden in plaatsen waar scholen waren 
en waar het Latijn begrepen werd. Deze Latijns-Lutherse ritus werd nog uit-
gevoerd tot in de 18de eeuw, maar het cliché van Luther als voorvechter 
van de gewone man en vertaler van de bijbel in het Duits heeft de Lutherse 
liturgie in de Latijnse versie doen vergeten.

In dit programma hebben wij geprobeerd terug te gaan naar het begin van 
de Lutherse liturgische aanpassing - na de publicatie van Luthers Latijnse 
mis, maar vóór de publicatie van de Duitse versie. Het resultaat toont een 
traditionelere, katholiekere Luther dan we gewend zijn. Op grond van be-
schikbare feiten hebben wij ons voorgesteld hoe een mis met Kerstmis heeft 
geklonken in Wittenberg, in het midden van de 1520er jaren. Omdat maar 
weinig bekend is over het muzikale repertoire van de parochiekerk van Wit-
tenberg, hebben we polyfonie gekozen uit de koorboeken van Friedrich de 
Wijze, voor gebruik in de Slotkerk van Wittenberg. 

In het Formula missae adviseerde Luther om Duitse kerkhymnes in te voe-
ren op diverse punten in de liturgie, ter aanvulling of zelfs vervanging van 
traditionele Latijnse elementen. Wij hebben één polyfoon arrangement van 
Walter opgenomen. 

Als reguliere mis hebben we de Missa carminum gekozen, toegeschreven 
aan Henricus Isaac (†1517), overgeleverd in een manuscript gemaakt voor 
Graaf Friedrich de Wijze, Luthers beschermheer, voor de Slotkerk van Wit-
tenberg (Jena Universiteitsbibliotheek, Koorboek 36). De titel van deze 
aantrekkelijke mis slaat op het feit dat er een aantal populaire melodieën 
verweven zitten in het polyfoon geheel, waaronder Izaacs eigen beroemde 
Innsbruck ich muss dich lassen, Bruder Conrad, en Wer ich ein Falk. Op 
die manier dus reflecteert deze mis Luthers wens om de liturgie dichter bij 
het volk te brengen door het gebruik van bij de gewone mensen populaire 
melodieën. 



De officies (Introïtus, Alleluia, Communio) zijn overgeleverd in een koorboek 
uit Weimar (nu in de universiteitsbibliotheek van Jena) zonder vermelding 
van de naam van de componist. Toen de Wittenbergse drukker Georg Rhau 
deze officies publiceerde in 1545 (waarschijnlijk uit hetzelfde manuscript), 
schreef hij ze toe aan Adam Rener, die opgegroeid was als koorknaap aan 
het hof van Maximiliaan I, en later bij Friedrichs hofkapel kwam. Sommigen 
hebben deze toeschrijving betwijfeld, maar wie deze officies ook schreef, 
het feit blijft dat ze bekend waren en uitgevoerd werden in Wittenberg in de 
vroege zestiende eeuw, en dat ze zelfs ruimer beschikbaar kwamen nadat 
ze ter plekke gedrukt werden in een publicatie bestemd voor de Lutherse 
liturgie. 

Wij besluiten met het schitterende Kerstmotet Preter rerum seriem van Jos-
quin Desprez, door Luther zelf zijn favoriete componist genoemd. Door een 
componist te prijzen die gezien kan worden als de personificatie van de 
“oude school” laat de grote hervormer eens temeer zien dat hij ook een 
grote verzoener was.

Grantley McDonald



Adam Rener
Puer natus est

Puer natus est nobis et filius datus 
est nobis, cujus imperium super 
humerum ejus et vocabitur nomen 
ejus: magni consilii angelus.

Cantate Domino canticum novum: 
quia mirabilia fecit.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto: 
sicut erat in principio et nunc et 
semper et in seculo seculorum.
Amen.

Heinrich Isaac 
Missa Carminum Kyrie

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Heinrich Isaac 
Missa Carminum Gloria 

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax 
hominibus bone voluntatis.  
Laudamus te.  Benedicimus te.  
Adoramus te.  Glorificamus te.  
Gratias agimus tibi, 
propter magnam gloriam tuam.  

Een kind is ons geboren, een zoon is ons 
gegeven, en de heerschappij is op zijn 
schouder en men noemt zijn naam de 
engel van de grote raad.

Zing een nieuw lied voor de heer: want 
hij heeft wonderen gedaan .
Eer aan de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest. Zoals het was in het 
begin, en nu en altijd, in de eeuwen der 
eeuwen. 
Amen.

Heer, ontferm u over ons. 
Christus ontferm u over ons.
Heer, ontferm u over ons.

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

Teksten 



Domine Deus, rex celestis, 
Deus Pater omnipotens, 
Domine, Fili Unigenite 
Jesu Christe, 
Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris. 
miserere nobis; 
qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram.  
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis.  
Quoniam tu solus sanctus, 
tu solus Dominus ,
tu solus Altissimus, Jesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu 
in gloria Dei Patris. 
Amen.

Gregoriaans 
Viderunt omnes

Viderunt omnes fines terrae 
salutare Dei nostri. 
Jubilate Deo omnis terra.

Notum fecit Dominus salutare suum: 
ante conspectum gentium 
revelavit justitiam suam. 

Adam Rener
Alleluia. Dies sanctificatus

Alleluia. Dies sanctificatus illuxit nobis: 
Venite gentes, et adorate Dominum. 
Quia hodie descendit lux magna
 in terres super terram. Alleluia.

Heer, God, hemelse Koning,
God almachtige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon, 
Jezus Christus,
Heer God, Lam Gods, 
Zoon van de Vader.
Zoon van de Vader.
U die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed
U die zit aan de rechterhand van de 
Vader, ontferm U over ons.
Want U alleen bent de Heilige 
U alleen de Heer
U alleen de Allerhoogste
Jezus Christus.
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid 
van God de Vader. Amen.

Alle uiteinden van de aarde 
hebben het heil van onze God gezien. 
Juicht God toe, heel de aarde.

De Heer heeft zijn heil bekend gemaakt: 
Voor het oog van de volkeren heft hij 
zijn gerechtigheid geopenbaard.

 

Alleluia. Het licht van een heilige dag 
is over ons opgegaan; komt, volkeren, 
en aanbidt de heer, want heden daalde 
een groot licht op aarde neer. Alleluia.



Anoniem
Gelobet seistu Jesu Christ

Gelobet seistu, Jesu Christ, 
Das du Mensch geboren bist
Von einer Jungfraw, das ist wahr; 
Des frewet sich der Engelschar. 
Kyrieleison.
Des ewigen Vatters einzig Kind 
Jetzt man in der Krippen findt, 
In unser armes Fleysch und Blut 
Verkleydet sich das ewig Gut. 
Kyrieleison.

Den aller Welt Kreis nie beschloß,
Der liegt inn Marien Schoß;
Er ist ein Kindlein worden kleyn,
Der alle Ding erhelt allein.
Kyrieleison.

Das ewig Licht geht da herein,
Gibt der Welt ein newen Schein;
Es leucht wol mitten in der Nacht
Und uns des Liechtes Kinder macht.
Kyrieleison.

Der Sun des Vatters, Gott von Ardt,
Ein Gast in der Welt hier ward
Und führt uns aus dem Jamertal,
Er macht uns Erben in seim Sal.
Kyrieleison.

Er is auf Erden kummn arm,
Daß er unser sich erbarm,
Und in dem Himmel machete reich
Und seinen lieben Engeln gleich.
Kyrieleison.

U Jezus Christus loven wij,
Die een mens zijt, ons nabij,
Die uit een maagd geboren zijt,
De hemel is om U verblijd.
Kyrieleison.
Gods eigen Zoon in majesteit
Ligt hier in een krib en schreit,
Een mensenkind van vlees en bloed,
Die eeuwig God is, eeuwig goed.
Kyrieleison.

Die voor de wereld is te groot,
Ligt hier in Maria ‘s schoot.
Hij is een kindje klein en teer
Die alles onderhoudt als Heer.
Kyrieleison.

Het eeuwig licht staat aan ‘t begin,
Neemt de hele wereld in.
Al is de nacht ook nog zo dicht,
Het maakt ons kind’ren van het licht. 
Kyrieleison.

Hij God uit God van eeuwigheid,
Die een mens wordt in de tijd,
Hij voert ons uit de duisternis,
Naar waar de hemel open is.
Kyrieleison.

Hoe arm daalt Hij op aarde neer,
Is uit liefde onze Heer,
En maakt ons in het hemelrijk
Aan engelen in ‘t licht gelijk.
Kyrieleison.



Das hat er alles uns gethan,
Sein grosse Lieb zu zeygen an.
Des frew sich all Christenheit
Und danct ihm das in Ewigkeyt.
Kyrieleison

Heinrich Isaac
Missa Carminum - Credo

Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, 
factorem celi et terre, 
visibilium omnium, et invisibilium.  
Et in unum Dominum Jesum Christum 
Filium Dei unigenitum 
et ex Patre natum ante omnia secula; 
Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero, 
genitum, non factum; 
consubstantialem Patri: 
per quem omnia facta sunt.  
Qui propter nos homines, 
et propter nostram salutem, 
descendit de celis.

Et incarnatus est 
de Spiritu Sancto 
ex Maria virgine: 
et homo factus est.  
Crucifixus etiam pro nobis, 
sub Pontio Pilato, 
passus et sepultus est: 
Et resurrexit tertia die 
secundum scripturas, 
et ascendit in celum, 
sedet ad dexteram Patris, 

Dat alles heeft de Heer gedaan,
Zo is Hij met ons begaan.
Verheug u, ganse christenheid
En breng Hem dank in eeuwigheid.
Kyrieleison.

(Liedboek voor de Kerken 1973)

Ik geloof in één God, 
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
voor alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God. 
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door Wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen,
en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald. 

Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest 
uit de Maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
en is begraven. 
Hij is verrezen op de derde dag,
volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.



Dat alles heeft de Heer gedaan,
Zo is Hij met ons begaan.
Verheug u, ganse christenheid
En breng Hem dank in eeuwigheid.
Kyrieleison.

(Liedboek voor de Kerken 1973)

Ik geloof in één God, 
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
voor alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God. 
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door Wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen,
en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald. 

Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest 
uit de Maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
en is begraven. 
Hij is verrezen op de derde dag,
volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.

et iterum venturus est cum gloria, 
judicare vivos et mortuos: 
cujus regni non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum 
Dominum et vivificantem, 
qui ex Patre Filioque procedit.  
Qui cum Patre Filioque 
simul adoratur et conglorificatur; 
qui locutus est per prophetas.  
Et in unam, sanctam, catholicam, 
et apostolicam ecclesiam.  
Confiteor unum baptisma 
in remissionem peccatorum.  
Et exspecto resurrectionem 
mortuorum, et vitam venturi seculi.  
Amen.

Johann Walter 
Gott sei gelobet und gebenedeiet

Gott sei gelobet und gebenedeiet,
der uns selber hat gespeiset
mit seinem Fleische und mit seinem 
Blüte; das gib uns, Herr Gott, zugüte.
Kyrieleison.

Herr, durch deinen heiligen Leichnam,
der von deiner Mutter Maria kam,
und das heilige Blüt
hilf uns, Herr, aus aller Not.
Kyrieleison.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde. 

Ik geloof in de heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon tezamen 
wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten. 
Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en 
apostolische Kerk.
Ik belijd één doopsel 
tot vergeving van de zonden. 
Ik verwacht de opstanding van de doden 
en het leven van het komend rijk. 
Amen.

God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen
Hem die met zijn drank en spijze,
Ja, met zijn lichaam ons verkwikken wilde
Onze dorst en honger stilde.
Kyrieleison!

Door uw heilig lichaam, Zoon van God,
Ons geboren uit Maria ‘s schoot,
En uw heilige bloed
Helpt ons, Heer, en wees ons goed.
Kyrieleison!
(Liedboek voor de Kerken 1973)



Gregoriaans
Prefatio

Per omnia secula seculorum. Amen.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habemus ad Dominum.
V. Gratias agamus Domino Deo nostro.
R. Dignum et justum est.

Vere dignum et iustum est, equum et salutare. Nos tibi semper et 
ubique gratias agere: Domine, sancte Pater, omnipotens eterne 
Deus: Quia per incarnati verbi mysterium nova mentis nostræ oculis 
lux tue claritatis infulsit. Ut dum visibiliter Deum cognoscimus, per 
hunc in invisibilium amorem rapiamur. Et ídeo cum angelis et archán-
gelis, cum thronis et dominationibus, cumque omni milítia cælestis 
exercitus, hymnum glorie tue canimus, sine fine dicentes:

Heinrich Isaac
Missa Carminum - Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth.  
Pleni sunt celi et terra gloria tua: 
Osanna in excelsis. 
Benedictus qui venit 
in nomine Domini.  
Osanna in excelsis.

Het is werkelijk goed en juist, billijk en genoegzaam U altijd en 
overal dank te zeggen, Heilige Heer almachtige Vader, eeuwige 
God: Want door het mysterie van het vlees geworden woord, vult 
het nieuwe licht van uw klaarheid de ogen van onze geest, zodat 
als we God zien, we in verrukking worden gebracht door een 
onzichbare liefde. Daarom, met engelen en aartsengelen, met 
tronen en overheersers, en met het hele hemels leger, wij deze 
heilige hymne mogen zingen ter uwer ere, met deze woorden 
zonder einde: 

Voor alle eeuwen der eeuwen. Amen.
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Zeggen wij dank aan de Heer onze God.
Zo is het goed en juist.

Heilig, heilig, heilig,
De Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijk-
heid. Hosanna in den hoge.
Gezegend hij die komt 
in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.



Gregoriaans  
Pater noster

Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum 
tuum. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidi-
anum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimit-
timus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera 
nos a malo. Amen.

Heinrich Isaac  
Missa Carminum – Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Adam Rener  
Viderunt omnes 
Viderunt omnes
Viderunt omnes fines terrae 
salutare Dei nostri. 

 

 
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw 
Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 
de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze 
schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet 
in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Amen.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de Vrede.

Alle uiteinden van de aarde 
hebben het heil 
van onze God gezien. 



Josquin Desprez  
Preter rerum seriem

Preter rerum seriem
Preter rerum seriem
parit deum hominem
virgo mater.

Nec vir tangit virginem
nec prolis originem
novit pater.

Virtus sancti spiritus
opus illud celitus
operatur.

Initus et exitus
partus tui penitus
quis scrutatur?

Dei providentia
que disponit omnia
tam suave.

Tua puerperia
transfer in palacia.
Mater ave.

Verheven boven de loop 
der [aardse] dingen baart 
de maagd-moeder 
de God-mens. 

Noch betast de man de maagd, 
noch weet de vader de oorsprong 
van het kind.

De kracht van de Heilige Geest 
verricht dit werk vanuit 
hemelse hoogten. 

Het ingaan en het uitgaan 
van uw lichaamsvrucht, wie doorvorst 
dit tot in het diepste geheim?

Gods voorzienigheid 
die over alles beschikt, 
zo mild, 

brengt de baring van uw kind 
over in het paleis. 
Moeder, wees gegroet.



Biografieën
Frank Nuyts

Frank Nuyts werd geboren in Oostende in 1957. Hij studeerde slagwerk aan 
het Gentse Conservatorium en compositie bij Lucien Goethals aan het In-
stituut voor Elektronische Muziek. Na de eerste composities in post-seriële 
stijl, begon hij vanaf 1986 in een meer post-modern idioom te componeren 
(‘Rastapasta’ voor strijkers en fluit). Hij schuwt de motorische groove van  
populaire muziek niet, maar zijn composities blijven veelgelaagd, ritmisch 
complex en onbeschaamd virtuoos. In 1989 vormt hij samen met Iris de 
Blaere de cross-over band Hardscore,  waarmee ook internationaal op pad 
wordt gegaan. Ondertussen schreef hij een uitgebreid en zeer gevarieerd 
repertoire, oa. 3 concerti (piano, marimba en cello), vijf symfonieën, 24 pi-
ano sonatas en heel veel kamer- en ensemblemuziek. Recente samenwer-
king met belangrijke schrijvers, zoals Philippe Blasband en Rosa Montero 
leidden tot een reeks kameropera’s: oa. Middle East voor LOD, Paternel, 
Chut! en Cambio Madre por Moto.  In 2017 is hij stichtend, componerend 
en spelend lid van een nieuwe kleinere band, Beat Love Oracle, die recen-
telijk is opgenomen in het Cluster Collectief. Tot 2016 doceerde hij com-
positie en orkestratie aan het conservatorium van Gent. Van 2010 tot 2015 
organiseerde hij samen met Iris De Blaere het jaarlijkse Voorwaarts Maart/ 
En Avant Mars festival in de Bijloke te Gent.

Cappella Pratensis

Cappella Pratensis – vertaald ‘Cappella des prés’ –  is een voorvechter van 
de polyfonisten uit de 15de en 16de eeuw. Het ensemble combineert histo-
rische uitvoeringspraktijk met eigenzinnige programma’s en originele inter-
pretaties gebaseerd op wetenschappelijk bronnenonderzoek en artistieke 
uitgangspunten. Zoals in de tijd van Josquin gebruikelijk was, staan de zan-
gers van Cappella Pratensis vaak rond een centrale muziekstandaard. Er 
wordt gezongen uit facsimile-uitgaven van originele koorboeken, waarin de 
muziek is opgetekend in mensurale notatie. Deze aanpak, samen met aan-
dacht voor de linguïstische oorsprong van de composities en voor het mo-
dale systeem waarop ze gebaseerd zijn, biedt een uniek perspectief op het 
repertoire. Naast reguliere concerten in Nederland en België is Cappella



Pratensis ook te horen op toonaangevende internationale festivals en series 
in Europa en Noord-Amerika. Diverse cd-opnames werden bekroond met 
lovende kritieken en onderscheidingen in de pers (waaronder de Diapason 
d’Or en de Prix Choc). Cappella Pratensis werd ensemble-in-residence bij 
de Fondation Royaumont (Frankrijk), Harvard University en Boston Universi-
ty. Cappella Pratensis deelt haar visie op de vocale polyfonie zowel met pro-
fessionals als met amateurs door masterclasses, multimedia presentaties, en 
door jaarlijks een zomercursus te verzorgen in het kader van Laus Polypho-
niae in Antwerpen. In structurele samenwerking met de Alamire Foundation 
(Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen, 
KU Leuven) werkt Cappella Pratensis mee aan de valorisatie van de muziek-
handschriften van het atelier van Petrus Alamire. www.cappellapratensis.nl



Wat zo mooi is 
aan mensen
is dat ze graag 
verbinden
verenigen

samen enig zijn

Geert De Kockere

Dit gedicht pronkt al jaren aan de ingang 
van hoofdsponsor IOK - Intercommunale van de 
ontwikkeling van de Kempen.



Sint-Amandskerk Geel

(c) Erf-goed.be

De Sint-Amandskerk wordt gebouwd in de periode 1490 – 1531, nadat het 
vorige kerkgebouw werd verwoest door een brand. Het resultaat is een 
mengeling van de Brabantse gotiek en de Kempense baksteengotiek. De 
bijna 60 meter hoge toren is letterlijk het toppunt van het Geelse markt-
plein. De toren wordt tijdens zijn geschiedenis door de gemeente gebruikt 
als schepenkamer en belfort. Doorheen de eeuwen wordt de kerk meer-
maals gerestaureerd, onder andere rond 1850, wanneer ze haar uniek ba-
rokinterieur krijgt, en na de Tweede Wereldoorlog.
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Motetten, chansons en misdelen van Pierre de la Rue (1452-1518),  
Gilles Binchois, Alexander Agricola, Josquin des Prez, Matthaeus 
Pipelare, Walter Frye en anderen.

Concert in het kader van de internationale Alamire Foundation  
conferentie “Pierre de la Rue and Music at the Habsburg-Burgundian 
Court” (20-23 november 2018, Hof van Busleyden, Mechelen) naar  
aanleiding van de 500e verjaardag van het overlijden van de la Rue.
Meer info: www.alamirefoundation.org

Tickets € 22 / € 20 (+60) / € 12 (-26)
Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen- 070 222 800
www.uitinmechelen.be
uit@mechelen.be 

v.u. Bart Demuyt, Mgr. Ladeuzeplein 21, B-3000 Leuven

20/11 
dinsdag 20 november 2018 om 20.00 uur
Sint-Pieter-en-Paulkerk, Keizerstraat 1, Mechelen

Vertroosting bij  
de Moeder Gods
Polyfone Mariadevotie bij Pierre de la Rue en tijdgenoten

Binchois Consort (GB)
artistieke leiding: Andrew Kirkman

Mechelen, Stadsarchief, ms. s.s. (Mechels koorboek), fol.49v (detail)

Concert



#EuropeForCulture 

CONCERTEN IN AMUZ
van 26 september t.e.m. 16 december
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SUBSIDIENTEN

MET DE STEUN VAN

De steden Geel, Hoogstraten, Lier, Mol, Herentals en Turnhout
en de gemeenten Westerlo, Heist-op-den-Berg en Scherpenheuvel,
de abdijen van Postel, Averbode en Tongerlo, en de kerkfabrieken 
en de toerismediensten van de betrokken steden en gemeenten. 

POESIA DIVINA
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PARTNERS


