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LIER 
Friederike Heumann,
Nihan Devecioglu
& Thomas Boysen
De zee der herinneringen 

Vrijdag  22 september 2017 – 20:15 

Friederike 
gamba & lirone
Nihan Devecioglu
zang
Thomas Boysen
luit & theorbe
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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 Muscia 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
Grieks (trad.) - Giati pouli m’ den kelaidis

Apulië (trad.)- Primo & secondo discanto à 2 
                                                   
Luigi Rossi - Passacaglia (Uit Orfeo, 1647) 
                      
Francesco Cavalli - Lamento d´Apollo (Venetië, 1640)  
                              
Claudio Monteverdi - Sinfonia d´Apollo (uit L´Orfeo 1607)  
        
Alessandro Grandi - O quam tu pulchra es (Venetië, 1625)  
  
Diego Ortiz - Passamezzo moderno (Rome, 1553)

Sefardisch (trad.) – Nani nani

Turks (trad.) - Yağmur Yağar Taş Üstüne 
                      
Portugees (fado) - Amor de mel, amor de fel  
                       
Marin Marais - Muzette (Parijs, 1717)      
  
Armeens (trad.)  - Sareri Hovin Mernem 
                   
Anoniem - Passacalli della vita (Milaan, 1657) - Homo fugit velut umbra
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FRIEDERIKE HEUMANN

Friederike Heumann studeerde de viola da gamba bij Jordi Savall en Paolo 
Pandolfo aan de Schola Cantorum Basiliensis. Ze studeerde af met een solo 
diploma in Vroege Muziek Performance. Daarna ontving ze een beurs van de 
Cité Internationale des Arts in Parijs, waar ze vijf jaar werkte als freelance 
muzikante. Ze stond als soliste op podia in Europa, Canada, Brazilië, Japan, de 
VS en Israël, en ze werkte als gast soliste samen met verschillende ensembles, 
waaronder Concerto Vocale, Café Zimmermann en het Montréal Symphony 
Orchestra. Met haar eigen ensemble, Stylus Phantasticus, brengt ze instrumentele 
muziek uit de 17de eeuw, vaak in samenwerking met gerenomeerde vocalisten 
waaronder María Cristina Kiehr, Victor Torres, Damien Guillon.

NIHAN DEVECIOGLU

Nihan Devecioglu is afkomstig uit Istanbul. Ze behaalde een bachelor diploma 
in communicatie aan de Bilgi Universiteit van Istanbul en een master diploma 
in muziek aan de Technische Universiteit van Istanbul. In 2003 vertrok ze naar 
Salzburg, waar ze vijf jaar lang Westerse klassieke muziek en opera studeerde 
aan het Mozarteum. Tegelijkertijd behield ze een sterke connectie met haar 
geboorteland en de Turkse volksmuziek. Ze is steeds op zoek naar de raakpunten 
tussen de verschillende muzikale tradities die haar  beïnvloeden. Ze werkte eerder 
al samen met Bobby McFerrin in Instant Opera! en stond op grote podia zoals het 
Stuttgart Music Festival en het International Jazz Herbst Salzburg Festival.

THOMAS BOYSEN

Thomas Boysen haalde in 1995 een diploma klassieke gitaar en luit aan de 
Norwegian State Academy of Music. Hierna ging hij studeren bij professor Rolf 
Lislevand aan de State Academy of Music in Trossingen. Na zijn studies, maakte 
hij naam als solist en continuo speler. Hij werkte onder meer met Collegium 
Vocale, het Balthasar-Neumann-Ensemble, Le Poème Harmonique, het Freiburger 
Barockorchestra en Emma Kirkby. 
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Nostalgia
De zee der herinneringen
De Middellandse Zee: zo vertrouwd en toch zo vreemd. In zijn wonderbaarlijke 
boek The Great Sea spreekt professor David Abulafia over niet minder dan vijf 
„Middellandse Zeeën“, startend in 22.000 voor Christus en eindigend in onze 
huidige tijd. De Middellandse Zee zoals we die nu kennen werd onder andere 
vormgegeven door de Feniciërs, de Grieken, Etrusken en Romeinen in de oudheid, 
door de Genuezen, Venetianen en Katalanen tijdens de Middeleeuwen, door de 
vloten van de Hollanders, Engelsen en Russen in de tijd voor 1800. Pas vanaf 1850 
werd de Middellandse Zee minder belangrijk voor de wereldhandel. Sedert het 
midden van de 20ste eeuw is  het massatoerisme een belangrijke factor geworden. 
De beelden van vluchtelingen die aanspoelen op een strand vol toeristen behoren 
tot de meest surrealistische überhaupt. Vluchtelingen uit alle tijden hebben 
de Middellandse Zee benut, maar in de 21ste eeuw zorgt het voor schrijnende 
taferelen en voor een zee die eens te meer verwordt tot massagraf.
David Abulafia schrijft dat de eenheid van de geschiedenis van de Middelandse 
Zee paradoxaal genoeg ligt in haar wonderbaarlijke metamorfoses, haar diversiteit 
(etnisch, linguïstisch, religieus, politiek), haar capaciteit tot verandering wat tot 
uiting komt in de diaspora van zowel handelaars als vluchtelingen, van mensen die 
haar oppervlak zo snel mogelijk willen doorkruisen, die de eigenlijke tijd op zee 
zoveel mogelijk willen beperken. De Middellandse Zee is waarschijnlijjk de grootste 
broeihaard van interacties tussen verschillende gemeenschappen op onze planeet. 
Haar rol in de geschiedenis van de mensheid is groter dan om het even welke zee.

In het Nederlands is het de zee „tussen de landen“, maar het is een zee met 
vele namen, zoals Mare Nostrum („onze zee“) bij de Romeinen, de Witte Zee 
(Akdeniz) voor de Turken, de Grote Zee (Yam gadol) voor de Joden, er wordt zelfs 
gesproken over „het vloeibare continent“. Of ook „de gelovige zee“ aangezien de 
drie religies van Abraham ontsproten rond dit gebied. Voor Friederike Heumann 
en Nihan Devecioglu is het ook een „zee der herinneringen“, een nostalgische 
zee. Het is een zee waarvan ook de muzikale geschiedenis erg bont is. In een 
concert waarin deze geschiedenis centraal staat, hoort men dan ook de Westerse 
kunstmuziek uit de 17de eeuw naast sefardische, Griekse, Portugese, Armeense en 
geïmproviseerde muziek. Van Nani, Nani – een wiegelied van sefardische Joden 
uit Smyrna (Izmir) – tot een virtuoze passamezzo van de Spanjaard Diego Ortiz. Van 
het Griekse lied Giati pouli m’den kelaidis uit Oost-Thracië – een lamento omtrent 
de val van Constantinopel in 1453- tot de bekende fadomelodie Amor de mel, 
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amor de fel. Van Canarios van Gaspar Sanz tot de opera-aria Lamento d’Apollo 
van Cavalli of een Armeens lied zoals opgetekend door de monnik en musicoloog 
Komitas Vardapet.
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Giati pouli m’ den kelaidis
Lamento uit Oost-Thrakië omtrent de val van Constantinopel in 1453

Kleine vogel, waarom zing je niet meer zoals vroeger?

Hoe zou ik kunnen zingen zoals vroeger…
Mijn vleugels werden gekortwiekt en mijn stem werd tot zwijgen gebracht.
Hoe kan ik dan zingen?

Francesco Cavalli
Lamento d´Apollo
Ellendige Apollo, wentel je in je triomf,
In het scheppen van de dag, zover het oog reiken kan
Nu kan je, veranderd in een zucht wind,
De blaadjes kussen van de planten die je aanbidden

Mijn ogen doen hun treurige werk
en laten smachtend bittere tranen ontstaan
Mogen ze aan een dubbele bron ontspruiten
En de zoete wortels van de laurierstruik bevochtigen

Het ware beter voor me, zij het vluchtig
Schoner dan alle schoonheid die ik al zag
Dan nu, nu ik met zielloze en niet met verlangende
armen de boom aan deze oever omhels.
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Alessandro Grandi
O quam tu pulchra es
Zie, mijn vriendin, hoe mooi je bent.
Je bent mooi, mijn vriendin, mijn duifje, mijn betoverende,
je bent o zo schoon.
Je ogen zijn zoals duivenogen,
je haren zoals kuddes geiten, 
je tanden zoals geschoren lammeren.
O, je bent zo mooi.
Kom, kom van Libanon naar mij,
lieve vriendin, mijn duifje, mijn betoverende,
je bent o zo schoon.
Kom, ik wil je kronen,
sta op, kom snel,
sta op mijn bruid, sta op mijn liefste, mijn allerreinste.
Sta op en kom,
want ik smacht naar je liefde.

Nani nani  
Sefardisch, uit Smyrna/Izmir 

Een slaapliedje, een slaapliedje,
De jongen wil een slaapliedje
De zoon van de moeder
Die zal groeien, alhoewel hij nu nog klein is 

Ga slapen, lieverd
Je papa komt straks thuis, vol vreugde

Doe open, mijn lief, open de deur
Ik heb de ganse dag het veld geploegd en ben moe

Ik zal de deur niet opendoen
Je komt niet moe naar huis. 
Je hebt net je geliefde bezocht.
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Sareri Hovin Mernem
Deze Anatolisch-Armeense melodie werd gevonden en genoteerd door Komitas, 
een Armeense bisschop, musicoloog en componist ten tijden van het Osmaanse 
Rijk. Hij reisde naar alle hoeken en kanten van Armenië om Armeense, Koerdische, 
Perzische en Turkse liederen te verzamelen en te bestuderen.
Nihan geeft ook nog deze opmerking mee: „Komitas werd in Kutahya geboren. 
Dat is een kleine stad niet ver van waar mijn ouders en grootouders geboren zijn. 
Voor mij is dat een spannend feit. Nu is er nauwelijk nog iets te bespeuren van de 
Armeense cultuur aldaar, wat erg jammer is.“ 

De schaduwen van de bergen zie ik graag (zie ik graag, zie ik graag)
De gestalte van mijne vrouwe zie ik graag (zie ik graag, zie ik graag)
Ik sta daar en kan niet weggaan (gaan, gaan)
Ik ben vol tranen, maar kan niet huilen (huilen, huilen)
Het is een jaar geleden dat ik ze zag.
Ik ben jaloers op de ogen die haar kunnen zien.
 
Waarom brengen de rivieren geen water naar hier (naar hier, naar hier)?
En geen berichten meer van jou (van jou, van jou)?
Zijn je gevoelens voor me verdwenen?
Brengen de rivieren daarom geen liefde meer?

Ik sta daar en kan niet weggaan (gaan, gaan)
Ik ben vol tranen, maar kan niet huilen (huilen, huilen)
Het is een jaar geleden dat ik ze zag.
Ik ben jaloers op de ogen die haar kunnen zien.
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Yağmur Yağar Taş Üstüne 
Zelfs voor wiens moedertaal Turks is, is dit lied moeilijk te vertalen. Een mogelijke 
analyse luidt als volgt:
Het lied wordt gezongen door een jonge vrouw die klaar is om te huwen.
Yağmur Yağar Taş Üstüne  betekent letterlijk “het regent op de stenen“. De steen 
is hier eigenlijk een huis in het dorp. De vrouw kijkt dus uit het raam en het regent. 
Ze is bezig haar wenkbrauwen te schminken, maar haar gedachten zijn bij een man 
naar wie ze verlangt. 

“vay dili dili kuş dili dili
mevlam kulu sevdim seni
vay dili dili kuş dili dili vaaay...”

Deze strofe is dubbelzinnig: te duiden als „je bent als een godenkind en je spreekt 
zo zoet als een vogel“ ofwel „je bent als een godenkind, wees maar niet te 
arrogant“.

“yağmur yağar ordan buradan   het regent daar en hier
üstümüze ipek yorgan   op ons ligt een zijden deken
öpeceksen işte burdan   kom hier als je me kussen wil

De vrouw wil dat hij haar eerst kust alvorens haar te trouwen. De rest is tegen de 
traditie en tegen haar familie.

“yağmur yağar çamur olur  
 baklavalar hamur olur   
güzel kızlar gelin olur”   

Vanaf hier is de regen negatief. Het is ofwel een waarschuwing aan de man omdat 
hij niet snel genoeg komt ofwel dat er makkelijk andere gegadigden kunnen 
gevonden worden.

het regent en het wordt overal modderig
de baklava is deeg geworden
mooie meisjes worden bruiden
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Homo fugit velut umbra
Passacalli della vita
Je vergist je als je denkt dat de jaren niet eindigen. Het sterven komt.
Het leven is een droom die aangenaam lijkt. De vreugde is echter kort. Het sterven  
komt.
Men sterft bij het zingen, bij het spelen met lier en schalmei danst de dood.
Men sterft tijdens het dansen, tijdens het eten en dringen. Zoals elke zot moet men 
sterven.
Eeuwig is het lijden, eeuwig de vreugde daarna. Het sterven komt.
En wanneer je hart er het minst aan denkt, komt je einde. Het sterven komt.
Als je er niet aan denkt, ben je al verloren. Dan ben je dood en je kan zeggen: 
het sterven komt.
De grimmige dood is iedereen ontrouw. Vluchten heeft geen zin. Het sterven komt.
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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.

PLUS ULTRA

Zijn wij het evenbeeld
of slechts afspiegeling
en moeten wij het gelaat bedekken
om tot een zuivere staat te naderen
en uw opdracht ter harte te nemen?
Mene tekel, dat zijn wij, dat hebt gij gezegd.
Wij schamen ons dieprood
om wat wij ervan hebben gemaakt.
Wij willen ons een nieuw lijf aanmeten
na het zien van uw blauw en uw goud.
We willen verbeteren - verbeten - 
wat we verbeteren kunnen.
We zullen schrappen en schaven,
timmeren aan de lange, kronkelende weg
en bijten in stof en zand.
Maar we zijn vastbesloten, aanmatigend.
We geloven
dat er ongeziene mogelijkheden
in het verschiet liggen.
We beloven
nederig te blijven
en u te eren, gij die ere toekomt,
gij die de toekomst in onze handen legt.
We zullen onze huizen en tempels van glas
verbrijzelen en terug namen invoeren
in plaats van nummers.
We willen de eigenheid bewaren
van de ziel, ook als die – via de fontanel –
het lichaam verlaat.
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We mijden de middelmaat
en de grootste gemene deler,
de gemeenschappelijke noemer.
Dit is niet wat gij hebt gewild.
Gij wilt ons zien schitteren in eigen vel
met ons uniek verstand en onze unieke handen.
Met een herhalende mantra
zullen we robotten tot de ondergang bevelen.
Voor onze voeten
zal de rivier zich splitsen
en met vier armen dooraderen het land
waarin bevallige nimfen 
onze gidsen zullen zijn
en waar wij wonderlijke voorstellingen zullen zien
in het theater dat als een roos is gevormd.
Er zal orde zijn, eindelijk
en harmonie
en we zullen zonder schroom
de wereldboom kunnen aanraken.
Nieuwe sterren zullen worden geboren
en nieuwe steden zullen nederdalen
nadat de oude zijn verzwolgen
want verbolgen waart gij
over de uitputting van de planeet.
Uw ogen zijn als fakkels van vuur
en uw stem klinkt als een mensenmenigte.
Gij spreekt geen vloek uit, deze keer
maar betuigt uw lof
over wat wij hebben verwezenlijkt.
Over de tabula rasa
die wij hebben bewerkstelligd.
Over de laatste revolutie
die nog een echte revolutie was.
We voelen uw lichtheid en uw tederheid
als riksjarijders opgaand in de omgeving.
Uw vergeving werd onze redding,
we brandden sodoms en gomorra’s af
en trokken ons terug in de woestijn
waar we uitzetten in onze cellen
een nieuwe lijn.
Punt, andere lijn.
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We maken een tekening.
We geven betekenis, na de verrijzenis.
Voert de schildpad ons
naar een nieuw paradijs
of stevenen wij andermaal af
op de verdoemenis?

Frederik Lucien De Laere
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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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COLOFON

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Lien Puttemans
marketing & PR
Camille Lemmens
communicatie
Eve Van Goey
productie
Ingken Grosse
zakelijk medewerker

PROGRAMMABOEK

Jelle Dierickx
Camille Lemmens

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Bart De Nijn 
Luk Lemmens 
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Michel Oliebos 
Annick Schramme 
Björn Siffer

ALGEMENE VERGADRING

Michel Vanholder (voorzitter), Eddy 
Brouwers, Rogier Chorus, Els De 
Keyser, Constant Demeester, Heidi 
De Nijn, Marie-Louise Grouwet-
Vervliet, Jeroen Martens, Frank 
Nobels, Tom Van den Eynde, Raymond 
Vanderwaeren, Nicole Van Dessel

GRAFISCH ONTWERP 

EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

WETTELIJK DEPOT: D/2016/0180/37

Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt worden zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Programma 
onder voorbehoud van wijzigingen.Het 
is niet toegelaten beeld-of geluidsop-
namen te maken tijdens de concerten 
zonder expliciete toelating van de 
directie van het Festival van Vlaanderen 
Mechelen/Kempen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen Kempen
Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
T +32 (0)15 26 23 41
kempen@festival.be

www.musica-divina.be
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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 

De abdijen van Postel, Averbode en Tongerlo, en de kerkfabrieken 
en de toerismediensten van de betrokken steden en gemeenten. 


