
1

TURNHOUT 
Ausonia
Biber, Bach en het 
Hagoromo-ritueel

Zondag 30 september 2017 – 20:00 

Mira Glodeanu
barokviool
Frédérick Haas
clavecimbel & orgel
James Munro
violone

Masato Matsuura
nô-theater
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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
M. Weckmann - Toccata in D, voor orgel
H.I.F. Biber - Rosenkranz Sonate I, Annunciatie + dans Jurokomai

D. Buxtehude - Sonata III a doi in a
J.J. Froberger - Suite X in a, voor clavecimbel. 
             Allemande, gigue, courante & sarabande.

H.I.F. Biber - Rosenkranz Sonate VII, Flagellatie
J.J. Froberger - Tombeau fait à Paris sur la mort de Monsieur Blancheroche

H.I.F. Biber - Rosenkranz Sonate XIII, Pinksteren
Hagoromo

H.I.F. Biber - Passacaglia a violino solo
D. Buxtehude - Sonata II a doi in G
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MASATO MATSUURA

Masato Matsuura studeerde Nô-theater bij meester Tetsunoyo Kanze VIII 
als zijn »Uchi Deshi« (directe leerling). Als Nô-acteur werkte hij al snel voor 
diverse Japanse theaters , onder andere aan het Nationale Nô-theater, in het 
bijzonder in de ensceneringen van Hideo Kanze.  Vanaf 1992 hield hij zich 
ook bezig met hedendaags westers en Japans theater om nieuwe technieke 
te leren. Daarbovenop leerde hij verschillende gevechtskunsten, voornamelijk 
zwaardvechten an de Nitenschool in Tokio, Aiki Jiu-Jitsu bij meester Daitoryu 
Yoshimaru Keisetsu in Tokio alsook Tai Chi. Deze combinatie van theater en 
gevechtskunst deed hem beter begrijpen hoe hij zich bewoog en hoe hij iets 
kon uitdrukken via zijn lichaam: harmonische bewegingen en een sterk fysische 
dimensie zijn essentieel voor het traditionele Japanse theater, dat de kunst van 
zang en wapens, van woord en dans tot een eenheid laat versmelten. In 2006 
stichtte Masato Matsuura zijn eigen school SAYU in Parijs, alsook de dojo LES 
DEUX SPIRALES. Sedertdien is hij als kunstenaar en pedagoog voortdurend 
onderweg in Europa, Azië en Afrika. Tevens geeft hij masterclasses en workshops 
voor acteurs, dansers en musici. Hij is ook werkzaam als regissuer en als acteur 
voor film en televisie. Zo werkte hij met Patrick Dickinsons voor de door de 
BBC geproduceerde Film I, Samaourai. Zijn productie Kakushidanuki met de 
Compagnie des Lucioles (Compiègne) werd met de UchimuraPreis van het 
Internationaal Theaterinstituut bekroond.

AUSONIA

Ausonia, opgericht door Frédérick Haas en Mira Glodeanu, wil de muziek van de 
17de en 18de eeuw weer tot leven wekken via consequente aanwending van de 
historische uitvoeringspraktijk. Het betreft zowel bekende componisten, zoals Jean-
Philippe Rameau en Jean-Baptiste Lully, als onbekendere, zoals François Francoeur. 
Om het juiste klankresultaat te bereiken bij de vroegste werken, gebruiken ze 
onder andere ook clavecimbels met darmsnaren, Italiaanse violen uit de 17de 
eeuw of een lirone. Het ensemble toerde ondertussen al door gans Europa, maar 
speelde ook al in Rusland en Canada.
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Frédérick Haas over de 
Rozenkrans-sonates van 
H.I.F. Biber
De Rozenkrans-sonates van Heinrich Ignaz Franz Biber zijn baanbrekend, het is een 
echt meesterwerk. Men moet een absolute meestergraad op zijn instrument bereikt 
hebben om alle factenne van deze instrumentale cylus te kunnen vertolken. 
Deze sonates representeren het hart van het christendom. Het verhaal van God die 
mens geworden is en door de brutaliteit van de mens geofferd wordt. Net dat wordt 
in de sonates getoond vanuit de invalshoek van de vrouw, de maagd, de moeder. 
De sonates zijn natuurlijk geen letterlijke beschrijvig daarvan, maar een visioen, 
een contemplatie, een droom, een poëtische verkenning van één van de rijkste en 
gewelddadigste thema’s die de componist ter beschikking stonden.
Deze verzameling sonates werd niet geschreven voor een concertcontext en het 
was zeker niet de bedoeling alle sonates na elkaar te spelen. Het is muziek voor 
contemplatie en meditatie, maar ook voor bewondering en jubel. Als men de 
rozenkrans van Biber bekijkt vanuit een historisch perspectief, gefilterd door de 
veranderingen qua smaak, modes en uitvoeringspraktijk, dan zien we het ontstaan 
van een school, een traditie en een repertoire: de polyfone strijkerskunst van Biber 
opent de deur naar een reusachtig gebouw, waarin onder andere Bach, Enescu en 
Bartók thuishoren.
In elk van de 15 sonates gebruikt Biber een ander basisakkoord voor de viool. Dit 
ongewone, fascinerende en magische uitgangspunt zorgt voor een groot probleem 
wanneer men de sonates na elkaar wil spelen. Het omstemmen (de zogenaamde 
scordatura) is een uitdaging voor elke violist.
Verder stelt zich de vraag hoe we de diepgang en de grootsheid van het werk 
kunnen overbrengen aan het publiek van de 21ste eeuw. Misschien is het publiek al 
vertrouwd met de historische uitvoeringspraktijk, maar dat wil nog niet zeggen dat 
het vertrouwd is met de literaire, filosofische en muzikale wijsheden van een 17de 
eeuwse Academie. Hier helpt de niet evidente link met het Japanse Nô-theater.

De artistieke samenwerking met de Japanse danser Masato Matsuura begon in 
het jaar 2006. We repeteerden toen een driedelige concertreeks met net deze 
Rozenkrans-sonaten van Heinrich Biber.
Het was al snel duidelijk dat we dezelfde taal spreken en dat Bibers spiritualiteit 
een echo vindt in het grootse, heilige Nô-theater. Op het eerste zicht hebben we 
dezelfde overgave, de verborgen spiritualiteit gemeenschappelijk, los van alle 
formele verschillen. We waren erg blij toen bleek dat de duiding die we willen 



6

meegeven, voorbij aan woorden, eigenlijk identiek is.
We wilden Biber in een anders licht verduidelijken via het Nô-theater. We zochten 
een soort synthese van beide kunstvormen die tot een nog intensere beleving 
voert. De muziek van Biber wordt daarbovenop in dialoog gebracht met werk van 
Froberger, Weckmann en Buxtehude: allen meesters van de zogenaamde stylus 
phantasticus, wiens moderniteit ons telkens weer verrast.
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Masato Matsuura over het 
Nô-theater
Nô is een theatervorm die samengesteld is uit zang en dans en in het Japan van 
de 14de eeuw ontstaan is. Zoals alle Japanse kunstvormen uit die tijd is ook deze 
sterk door Zen beïnvloed. Oorspronkelijk werd Nô op de bekende kunstvorm 
Sangaku geënt en heeft daarna veel verschillende elementen in zich opgenomen: 
Shinto, Taoisme, Renga (een spel met het voordragen van gedichten, met meerdere 
recitanten) en andere volkskunsten. Tijdens de Edo-periode (tussen de 17de en 
19de eeuw) heeft het zich dan nog fijner ontwikkeld.  Vandaag de dag zijn alle 
elementen vastgelegd en kan er niets meer veranderd worden. Het is een compleet 
afgewerkte kunst, wat het gevaar van verstarring met zich meebrengt waardoor de 
kunst een antiquiteit dreigt te worden.
De legende wil dat de oorspronkelijke vorm van het Nô-theater, Sangaku, in de 6de 
eeuw van Indië via China naar Japan gekomen is. Rond die tijd ontstaat ook de basis 
van de Japanse cultuur, onder andere uit Tenpyo Bunka (de cultuur van Tenpyo), 
waar men hellenistische tendensen kan opmerken. Japan lag aan het einde van de 
Zijderoute en heeft wellicht zo deze cultuur geassimileerd. Zo is het te verklaren 
dat men Griekse invloeden in Nô vindt, voornamelijk in de maskers, kostuums en 
dansen. De in Europa ontwikkelde barokmuziek heeft natuurlijk ook met de Griekse 
cultuur te maken, de moeder van de cultuur van het avondland. Ik geloof dat beide 
kunsten, die zich in ongeveer dezelfde tijd ontwikkeld hebben, zij het geografisch 
ver van elkaar vandaan, verwant zijn met elkaar en dezelfde archaïsche erfenis 
hebben. Voor mij persoonlijk is het alsof ik een broer vind die ik sedert zijn geboorte 
nog nooit gezien heb. Het is een grote vreude dat met een publiek te delen, iets wat 
in de normale stijl van het Nô-theater niet mogelijk is. Twee broers groeiden in twee 
verschillende landen op zonder elkaar te kennen. Dankzij de huidige ontwikkelingen 
in onze samenleving kunnen ze zich ontmoeten en samen spelen. Ik denk dat het 
hier om een culturele vreugde gaat die de geschiedenis ons toestaat.  De danser 
van Nô-theater is zoals een medium: hij belichaamt de energie van de stukken en 
brengt het publiek in een abstracte wereld, in andere dimensies. Vreugde, muziek 
horen en net zo goed vreugde, muziek bekijken. Dat is waarnaar we streven. Nô is 
een kunst der ontmoetingen.



8

Hagoromo
Hagoromo weent. Ze draagt de vijf tekens van de godheid die zal sterven. Ze krijgt 
echter haar verenmantel terug waardoor ze toch nog kan leven en naar de hemel 
kan. Daarom schenkt ze aan de mensheid de dans en de muziek van de hemelen.
Hagoromo is het ritueel, het feest dat de ontmoeting tussen mens en godheid 
viert. De nieuwe lente viert de geboorte van muziek en dans.

I.
Ze laat tranen als rozen parelen
Op haar dierbare jurk
De vervlochten bloemen verwelken
Voor onze ogen, de vijf stigmata
Het verval van een meisje van de Hemel,
En haar verdriet is oneindig.
Mijn blik richt zich omhoog
Naar de vlaktes van de Hemel
Versluierd door mist
Die de weg van de wolken beroofd
Ik weet niet waarheen.
Regenvogels en meeuwen
Komen en gaan
Op de golven van de open zee
De wind van de lente
Wiens adem de hemel doorkruist 
Doet me wegkwijnen

II.
Het rijk van onze Heer
Is een vaste rots,
Aangeraakt door een heilig kleed,
Hoe wonderlijk
Om het lied van de oriëntaalse marsen te horen,
In harmonie met de muziek van talloze
Mondorgels, fluiten,
Harpen en citers
Die het volledige luchtruim vullen.
In de rode gloed van de avondstond
Wordt de schaduw van berg Sumer gereflecteerd;
Boven de golven drijft het land van Ukishima;
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In een wervelwind van sneeuw
Valt een waterval aan bloemen
Beneden de winden die de hemelsferen verkennen
Gegroet, Meesteres van de Maan
In originele vorm, Grand Seishi
Haar jurk soms het vaal blauw-groene van de lcht
Een wonder aan kleuren en geuren;
De stoet van de jonge maagden zwenkt 
Van links naar rechts,
Van links naar rechts; 
Boven haar bloemenjurk
De hemelse mantel van veren
Tijdens het dansen openen en sluiten de mouwen zich
De heilige mantel van veren spreidt zich uit
Richting de wind aan de oever.
Van het dennebos van Miho
Tot de hemel van Ukishima
Van berg Ashitaka

Tot de top van de berg Fuji
Men kan het nu nauwelijks nog zien.
En in het openen van de hemel
Richting dikke mist.
Verdwijnt ze.
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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.

DE PROFUNDIS 
(BIJ EEN GRAFSCHRIFT)

Een druilerige dag in Parijs.
Zonder plattegrond liep ik verloren in de optocht
van beroemde doden op Père-Lachaise.
Hun stemmen fluisterden: loop niet achteloos weg,
durf als de Seine buiten je oevers te treden.
Durf te dromen in dit weerbarstig heden.

We vonden elkaar bij een zerk met Griekse tekens. 
Ik pluisde weifelend het braille uit. 
Jij volgde blind de ondergrondse wetten van mijn huid. 
In mijn vertaling streed “trouw aan zichzelf” met  
“hij volgde zijn demonen”.
Welke regel was voor ons bedoeld? 
Ik greep je hand en we verstijfden. 

Het bed kreunde om meer
en betreurde de ruil 
van een onbeslapen hemel voor oude aarde
waarin de ziel lang woelt.

Soms volstaat het samen naar een kuil te kijken
tot het bloed is afgekoeld in de aders
om toch maar niet met elkaar te slapen.
We zegden ‘neen’
niet wetend welk lot we hadden afgewend.

Soms keer ik in onwelkome dromen
op mijn schreden, neem de vluchtweg
naar hotelkamer 7 waar iemand wacht. 
Je streling voelt als bloemen op mijn graf zo zacht.

Sofie Verdoodt
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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. 


