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Programma
INLEIDING

Cantano gli angeli, cantasi come Per larghi prati - Giovanni da Firenze 

Quel sol che nutrica’l cor - Bartolino da Padova

Eya dulcis/Vale placens - Johannes Tapissier 

Benedicamus domino, cantasi come Ja Falla - anoniem

Deo Gratias - anoniem, Parma Manuscript 

Che cosa quest’amor - Francesco Landini

Peccatrice degna da laudare - anoniem, Laudario van Firenze 

El cant de la Sibilla - anoniem, uit de Catalaanse traditie

Estampie - anoniem, Robertsbridge Codex 

Ut te per omnes celitus - Johannes Ciconia 

Hont paur - anoniem, Codex Faenza

Mostrommi amor - Francesco degli Organi

Creata fusti o vergine Maria, cantasi come Questa fanciulla - Francesco Landini

Non piu doglia ebbe Dido - Andrea da Firenze, Squarcialupi Codex 

Kyrie “Rondello” - anoniem, Vaticaan Manuscript 

Benedicamus - anoniem, Messina Manuscript



De wonderlijke kunst van 
de 14de eeuw: 
het Italiaanse Trecento
Bewogen tijden, die veertiende eeuw. Niet in het minst door de pestepidemie en 
talrijke oorlogen en politieke conflicten, die de Amerikaanse historica Barbara W. 
Tuchman inspireerden tot de titel van haar bekende boek De waanzinnige veer-
tiende eeuw (1978). Maar ook op het vlak van de kunst en de muziek was het een 
boeiende tijd waarin alle disciplines een belangwekkende evolutie doormaakten.
In Frankrijk waren de muzikale grootheden Philippe de Vitry (1291-1361) en Guillau-
me de Machaut (ca. 1300-1377) de hoofdfiguren van een belangrijke vernieuwings-
beweging in de muziek, Ars Nova genaamd, naar de titel van De Vitry’s traktaat uit 
de jaren 1320. De muzikale vernieuwingen in het Franse taalgebied op het vlak van 
compositietechniek en muzieknotatie waren baanbrekend en effenden het pad voor 
de Frans-Vlaamse polyfonie in de volgende eeuw. Elders in Europa stond de muziek 
evenmin stil. Zo kwam rond 1300 in Brugge het Gruuthuseliedboek tot stand, de 
grootste verzameling eenstemmige middeleeuwse liederen op Nederlandse tek-
sten.

Ook Italië, met zijn vele stadstaatjes en rijke aristocratische machthebbers, kende in 
de veertiende eeuw een bloeiende muziekcultuur. Om het onderscheid te maken 
met de muziek uit Frankrijk, duiden muziekhistorici dit repertoire aan als het ‘Tre-
cento’: Italiaans voor ‘de jaren 1300’. In tegenstelling tot de anonieme liederen uit 
Brugge, kennen we uit veertiende-eeuwse Italië wel heel wat componisten bij naam: 
Francesco Landini, Matteo da Perugia, Paolo da Firenze (ook Paolo Tenorista), Ni-
colò da Perugia, Bartolino da Padova, Andrea dei Servi (of da Firenze), zijn slechts 
enkele van de vele zangers-componisten-instrumentalisten die in de belangrijkste 
steden van Noord- en Centraal-Italië actief waren. We kennen hun namen, maar 
meestal weinig over hun levensloop. 

De belangrijkste onder hen was ongetwijfeld de organist Franceso Landini (ca. 1325-
1397). Zijn grafsteen is bewaard gebleven in de kerk van San Lorenzo in Firenze, en 
beeldt een rijzige figuur af die een portatieforgeltje in de handen houdt. Zijn ogen 
zijn hol en donker: Landini was blind. Hij staat onder meerdere namen bekend, on-
der meer Francesco Landini, ‘Francesco degli Organi’ (van de orgels), ‘Franciscus de 
Florentia’ (uit Firenze), of ‘Francesco Il Cieco’ (de blinde). Hij was afkomstig uit Fie-



sole, in de heuvels rond Firenze. Zijn vader was schilder. Landini zelf vond een eigen 
strijkinstrument uit, maar hij werd vooral bekend als virtuoos uitvoerder op het orgel. 
Uit een aanbevelingsbrief uit 1375 weten we met zekerheid dat hij vanaf dan actief 
was als musicus in Firenze, waar hij organist was aan de San Lorenzokerk.
In 1379 zou hij in opdracht van Andrea dei Servi vijf motetten hebben gecompo-
neerd, maar deze bleven niet bewaard. Het zestigtal composities dat we wel kennen, 
zijn alle wereldlijk, en stonden model voor de vernieuwingen in de Italiaanse muziek 
van zijn tijd. Het gaat over een tiental madrigalen voor twee of drie stemmen, en een 
vijftigtal ballate (enkelvoud ballata) voor drie stemmen. De belangrijkste evolutie in 
de Italiaanse muziek van Landini en zijn tijdgenoten is de toenemende complexiteit. 
De twee of drie stemmen die een compositie uitvoeren worden melodisch sterker 
onafhankelijk van elkaar, en ritmisch wordt de muziek gedifferentieerder, onregelma-
tiger en dus complexer. Wel behoudt de muziek steevast haar ‘zingende’ kwaliteit, 
met bijna steeds een zeer mooie en melodische bovenstem.

Paolo da Firenze (ca.1355-1436), ook bekend als ‘Paolo Tenorista’ (Paul de tenorzan-
ger) kennen we uit de bronnen ook als ‘Magister Dominus Paulus abbas de Florentia’ 
– een leerrijke titel. Paolo was ‘magister’, wat duidt op een universitaire opleiding; 
hij was ‘dominus’, wat betekent dat hij Benediktijner monnik was; en hij was ‘abbas’, 
met andere woorden abt van zijn abdij in Firenze. Een geleerde en spirituele heer 
dus. Bovendien een componist wiens boeiende muziek de laatste jaren ‘in de lift zit’ 
en geleidelijk aan weer wordt ontdekt en uitgevoerd. Zijn productie was vergelijk-
baar met die van Landini: madrigalen en ballate voor twee en drie stemmen, en ook 
twee motetten. Paolo schreef ook een leerboek voor componisten, Ars ad discen-
dum contrapunctum (‘Om de kunst van het contrapunt te leren’). 

Matteo da Perugia was actief als componist tussen ca.1400 en 1416. Zijn exacte le-
vensdata zijn niet bekend. Hij was tussen 1402 en 1407 de eerste kapelmeester van 
de (toen nog onvoltooide) kathedraal van Milaan; naast zijn verplichtingen als zanger 
onderwees hij ook muziek in de kathedraalschool. Zijn output is wat meer gevarieerd 
dan die van zijn oudere collega’s: hij componeerde vijf zettingen van het Gloria uit 
de mis, ballate en madrigalen in het Italiaans, maar ook chansons op Franse teksten. 
Bovendien bewerkte hij ook composities van anderen door het toevoegen of ver-
vangen van stemmen. Driestemmigheid was immers de nieuwe standaard geworden 
voor polyfonie.



In tegenstelling tot de groeiende complexiteit in de meerstemmige muziek, bleef 
één van de belangrijke genres in de Italiaanse muziek van die tijd trouw aan één-
stemmigheid en een zekere eenvoud. Het gaat om de lauda (meervoud laude), een 
religieus lied op Italiaanse tekst; om hun religieuze karakter te onderlijnen spreekt 
men ook over laude spirituali. Er bleef een corpus van een 150-tal liederen bewaard 
met relatief eenvoudige melodieën, die af en toe herinneren aan volksliederen, aan 
het gregoriaans of aan de muziek van de troubadours. Vaak bestaan ze uit strofes 
met een refrein. De bekendste bronnen zijn de laudario’s uit Cortona en Firenze. De 
lauda Lauda novella sia cantate (Cortona) is karakteristiek voor het genre; het is een 
strofisch Marialied.

In het Firenze van de late veertiende eeuw tot in de jaren 1560 was er een zeer ruime 
traditie in het zingen van laude op de melodie van andere liederen. Dit werd aan-
geduid met de uitdrukking ‘cantasi come’, wat betekent ‘zing zoals’, of ‘op de wijze 
van’: de ene liedtekst werd gezongen op de melodie van een ander, bekender lied. 
Opvallend is dat deze ‘cantasi come’-melodieën, die telkens uit profane liederen 
stamden, ook voor religieuze composities werden gebruikt. Een voorbeeld is het 
anonieme Benedicamus Domino dat werd gezongen op de melodie Ja falla. Het is 
tekenend voor de populariteit van Francesco Landini dat zijn liederen bijzonder ge-
liefd waren binnen deze ‘cantasi come’-traditie. Zo horen we deze avond het Agnus 
Dei gebaseerd op Landini’s Lasso di Donna of het Kyrie naar zijn Questa fanciulla. 
Datzelfde lied was de basis voor een anoniem Marialied op Italiaanse tekst, Creata 
fusti o vergine Maria.

Een geliefde bestaande melodie die we vaak in allerlei gedaantes en varianten te-
rugvinden, is die van het Benedicamus Domino. Dit was een slotformule die werd 
gezongen aan het eind van officiediensten (zoals lauden, vespers en completen) en 
aan het eind van sommige misvieringen. Het antwoord op ‘Benedicamus Domino’ 
(laten we de Heer loven) is ‘Deo gratias’ (dank aan God). De melodie van het Bene-
dicamus Domino was geliefd als cantus firmus of als melodielijn voor andere compo-
sities, zoals in de anonieme versie uit Messina en de compositie van Paulo da Firenze 
op het programma van deze avond. Uit Parma is dan weer een versie overgeleverd 
waar enkel het ‘Deo gratias’ in polyfonie werd gezet.

Pieter Mannaerts



Giovanni da Firenze
Cantano gl’angiol 
lieti
Santus Santus Santus
Dominus Deus la cui gloria 
In ciel e’n terra laudando si storia 
Cantan: Osanna, Benedictus, Santus 
Santus qui venit in nomine Domini
Fede, sperança et charità de gl’omini
Benedecto sia quel dolcie chanto
Tu che portasti lo Spirito Santo.

Santus Santus Santus 
Dominus Deus Sabbaoth
Pleni sunt cae-mi et terra gloria tua
Osanna excelsis
Benedictus qui venir in nomine Domini 
Osanna in excesis.

Johannes Tapissier
Eya dulcis/Vale pla-
cens 
TRIPLUM
Eya dulcis adque vernans rosa,
virgo placens puella formosa,
dei mater valde gloriosa,
spira preces voce clamorosa.

Holy Holy Holy
lorde of God, of whom the glory should 
be praised in heaven and on earth. 
They sing: Osanna, Blessed, Holy
Holy who comes in name of the Lord
Faith, hope and charity of humans
Blessed be this sweet song
Which carried the Holy Spirit.

Holy, holy, holy lorde 
God of hostes
heaven and earth are full of thy glory
Osanna in the highest.
Blessed is he that commeth in the name 
of the Lorde:
Glory to the, o lorde in the highest.

TRIPLUM
Ah, sweet, blooming rose,
pleasing virgin, beautiful girl,
most glorious mother of God;
breathe prayers [to her], my clamorous 
voice.

Teksten 



O spes nostra, multum indigemus,
plorat Roma omnis nos rigemus;
“Tolle scisma!” ad te dirigimus,
corda laudes tibi porrigimus.

Nunc lilium alti regiminis, 
pressum telis multi gravaminis,
te postulat, uber subaminis,
sis lilio rosa solaminis.

Salus nostra, nunc est mali hora,
populorum fletus rigant ora;
nostris pacem periodis rora,
quod pro tuis semper clementiora.

MOTETUS
Vale placens peroratrix,
salve decens imperatrix,
gaude potens imperatrix
virtutis et glorie.

Semper dum oras impetras,
semper cum preces perpetras
polosque Deum penetras
tue vi theorie;

cum Josue facis stare.
Phebum Dyanam restare,
Thiphon vales impetrare
sacrum cum muneribus.

Electorum est orare
tuum deo imperare,
gloriamque pacem dare
angelis ac hominibus.

Benedicamus domino

Deo gratias

Oh our hope, that we need so much,
all of Rome clamours, we are petrified; 
“End the schism!” we turn to thee,
offering our hearts and praises.

Now the lily of the lofty leader
oppressed by the missiles of dire 
hardships asks of you, fruitful breast,
be to the lily the rose of consolation.

Our salvation, now is the hour of evil,
the tears of the peoples moisten their 
faces; peace, bring dew to our times 
since for your kind you always have the 
highest mercy.

MOTETUS
Hail, pleasing intercessor,
be greeted, gracious queen,
rejoice, mighty queen
of virtue and glory.

Every time you help a prayer succeed,
every time you fulfill a plead
and make the heavens, God, accessible
with the power of your contemplation;

when you let Josua keep face. 
you can make Phoebus and Diana 
halt, and make of Typhon
a saint with duties.

Chosen ones may pray
to command you with the help of God
giving glory and peace 
to angels and men.

Let us bless the Lord

Thanks be to God



Peccatrice degna da 
laudare
Peccatrice nominata,
Madalena da Dio amata! 
Magdalena decta stesti
dal castel nel qual nascesti;
Marta per sorore avesti,
nel Vangelio asai lodata. 
Laççaro fo tuo fratello,
santo, iusto, buono e bello;
Cristo amò sença ribello,
poi k’a lui fosti tornata. 
Fosti plena de peccato,
gisti a Cristo re beato;
nel convito l’à trovato
de Symon, ke t’à spresciata. 
Andasti dentro cum timore,
plangesti cum gram dolore,
basciast’i piei cum grand’ amore
per la gratia k’ài trovata.

El cant de la Sibilla

Al jorn del judici
Parrà qui haurà fet servici 
Un rei vendrà perpetual,
Vestit de nostra carn mortal,
Del cel vindrà tot certament,
Per fer del segle jutjament.
Ans quel judici no serà, 
Un gran senyal se mostrarà :
Lo sol perdrà lo resplendor, 
La terra tremirà de por. 
Après serà un fort senyal 
D’un terra trémol general ; 

You are called a sinner,
Magdalene, who is loved by God!
Magdalene were you called
by the town in which you were born;
Martha was your sister,
whom the Gospel praises highly. 
Lazaro was your brother,
holy, just, good and handsome;
he loved Christ without 
when you returned to him. 
You were full of sin,
and went to Christ, the blessed king;
you found him at the feast
of Simon, who shunned you. 
You entered fearfully,
cried with great grief,
kissed the feet with great love
for the grace that you found.

On the Day of Judgment
Those who have served well will be 
spared.
An eternal King will come,
Clothed in our mortal flesh;
From Heaven he will come, most 
certainly,
To judge the world.
But before that Judgment comes,
A great sign will be seen:
The sun will lose its radiance,
The earth will tremble with fear.
Then there will be a powerful sign
With an earthquake everywhere:



Les pedres per mig se rompran 
I les montanyes se fondran. 
Llavor ningù tindrà talent 
D’or riqueses ni argent, 
Esperants tots quina serà 
La senténcia que es darà. 
Los infants qui nats no seran 
Dintre se mares cridaran, 
I diran tots plorosament 
“Ajuda’ns, deu omnipotent! »

Johannes Ciconia
Ut te per omnes 
celitus

Primus cantus 
Ut per omnes celitus 
plagas sequamur
maxime cultu lavandos lumina. 
Francisce, nostros spiritus, 

Tu qui perennis 
glorie sedes tuere omnipatris, 
qui cuncta nutu concutit, 
perversa nobis erue. 

Christe letus quod sumpserat 
vulnus receptum 
per tuum nobis benigne 
porrige ut de te canens 
gloriam sie illa felix regula, 
fratrum minorum nomine 
cujus fuisti conditor 
duret per evum longius.

Amen. 

The rocks will be rent in twain
And the mountains will collapse.
Then no one will possess
A golden talent, wealth or silver;
All will await
The sentence that is to be pronounced.
The unborn children
Will cry from their mother’s womb,
And all will say amid weeping:
‘Help us, God Almighty!’

Primus cantus
Enlighten our unclean spirits, [Saint] 
Francis, that we may follow thee with 
full reverence through all trials that 
come from on high. 

Thou that watches over the seats of 
eternal glory of the Father, who shakes 
all things with a single nod, protect us 
from evil. 

Through the wounds of Christ, which He 
freely accepted and which thou didst 
also receive, kindly grant us that 
the fortunate Order of Friars Minor, 
which thou didst found and that sings 
thy praises, may last forever. 
Amen.



Secundus cantus 
Ingens alumnus Padue, 
quem Zabarellam nominant, 
Franciscus almi supplicat 
Francisci adorans, numina. 

Sis tutor excelsis favens 
servo precanti te tuo, 
quem totus orbis predicat 
insignibus, preconiis. 

Audi libens dignas preces 
doctoris immensi, sacer Francisce, 
quo leges bonas 
ante noris stirps accipit. 

Silvas oer altas alitus, 
in mole clausus corporis, ducens viam 
celestium, rector veni fidelium. 

Amen.

Francesco degli 
Organi
Mostrommi amor

Mostrommi amor gia fra le verdi fronde
Un pellegrin falcon c’a l’onbra stava
Disciolto in parte et libertà cercava
Fortuna gli tenea la vista chiusa
Contra la quale usava ogna’arte e 
ingegno
Sol per driçarsi all’onorato segno.
Allor conobi ben che per natura
Tendeva di volare in grand’altura.

Secundus cantus
Francesco, the famous offspring of 
Padua, Zabarella by name, worship-
ping the power of kindly [Saint] Francis 
beseeches him:

Be a well-disposed protector for thy 
servant that prays to thee, whom the 
whole world acclaims with outstanding 
honors and with songs. 

Holy Francis, freely hear the worthy 
prayer of this great teacher, from whom 
Antenor’s line receives good laws. 

Come thou leader of the faithful, raised 
in the deep forests, enclosed in a 
mighty body, and guiding the way of 
the heavenly.
Amen.

Once Love showed me, in the shade 
of the leafy branches, a peregrine falcon 
almost loose, he struggled to be free.  
With every art and skill he fought 
against 
Fortune, who kept his eyes obscured, 
so that he could reach for his lofty aim. 
I understood well that by his very nature 
he strove to fly to great heights. 



Francesco Lardini
Creata fusti o ver-
gine Maria, cantasi 
come Questa fanci-
ulla 

Creata fusti, 
O vergine Maria, 
da quel Signiore 
in chui e la balia.

Per lo pechare d’Adamo, fu rimosso
il nostro Padre chon mente bramosa
del tuo Figliuolo, che tu portasi adosso
per ischamparti, o Madre gloriosa.
Vergine donna, se’ saggia e vezosa:
Aiuta ‘l pechator per chortesia.

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Benedicamus domino 
Deo gratias

O Virgin Mary, 
you were created 
by that Lord 
who has absolute power.

Because of the sin of Adam, our Father 
eagerly deprived himself of your son 
whom you bore for your salvation, 
o glorious mother. 
Virgin, you are a wise and gracious 
woman; Please help the sinner.

Lord, have mercy
Christ, have mercy
Lord, have mercy

Let us bless the Lord
Thanks be to God



Biografie
Sollazzo Ensemble

Het Sollazzo Ensemble, opgericht in 2014 in Bazel, brengt muzikanten samen met 
een diepe interesse in het repertoire uit de late middeleeuwen en de vroege renais-
sance onder leiding van violiste Anna Danilevskaia. Leden van Sollazzo hebben zich 
gespecialiseerd in oude muziek bij instellingen als de Schola Cantorum Basiliensis, 
Esmuc in Barcelona en de CNSM in Lyon. In 2015 won Sollazzo de internationale 
York Early Music Young Artist Award. De eerste cd van het ensemble, uitgebracht 
in 2017 op het label Linn Records, Parle qui veut, ontving talrijke prijzen waaronder 
de Diapason d’Or. Sinds 2018 is Sollazzo het Ensemble Associé van de CCR van 
Ambronay. Het ensemble gaf de eerste moderne uitvoering van een reeks stukken 
uit het onlangs herontdekte Leuven Chansonnier. Dit resulteerde in een opname van 
het gehele manuscript (4 cd’s), gesteund door de Alamire Foundation en het label 
CD Passacaille.



Abdij van Averbode

De norbertijnenabdij van Averbode wordt in 1134 gesticht op initiatief van Arnold II, 
graaf van Loon. Het is oorspronkelijk een dubbelklooster, waarin zowel mannen als 
vrouwen leefden. In het begin van de 13de eeuw word de abdij definitief ‘ontdub-
beld’ en verhuizen de zusters naar Keizerbos. 
Doorheen de eeuwen kent de abdij heel wat beproevingen: plunderingen, branden, 
de pest,… Na de Franse revolutie wordt ze zelfs verkocht, maar in het begin van 
de 19e eeuw kopen de broeders de abdij terug. Het kloosterleven wordt hervat en 
de abdij wordt de spil van heel wat activiteiten, zoals missiewerk, onderwijs en een 
uitgeverij. 



Klara. Blijf verwonderd.
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Dag na dag werken de onderzoekers van VITO aan grensverleggende technologische 
oplossingen die bedrijven en beleidsmakers helpen een antwoord te bieden op de 
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COLOFON

ALGEMENE COÖRDINATIE 

EN ORGANISATIE

Festival van Vlaanderen Kempen vzw 
met dank aan sponsor IOK 
en mediasponsor Klara

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Séverine Windels
communicatie ad interim
Sara Seddouk
productie& zakelijk medewerker

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Liana Davtyan 
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Jerry Aerts 
Bart Van Reyn 
Annick Schramme 
Björn Siffer

SAMENSTELLING EN REDACTIE

Jelle Dierickx
Séverine Windels
Sara Seddouk

ONTWERP EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Jelle Dierickx
Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen vzw
Onder-den-Toren 12
2800 Mechelen

EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION

Het Festival van Vlaanderen Mechelen maakt deel 
uit van de koepel Festival van Vlaanderen en is 
lid van de European Festival Association en de 
International Society for Contemporary Music.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen 
Kempen vzw
Onder-den-Toren 12, 2800 Mechelen
T +32 (0)15 20 49 82
kempen@festival.be

www.musica-divina.be



SUBSIDIENTEN

MET DE STEUN VAN

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

SPONSORS

PARTNERS


