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Programma
Orgelrecital Gunnar Idenstam

Gunnar Idenstam

 Improvisaties
 Improvisaties op twee thema’s van ABBA (gekozen door Nico Declerck)
 Suite uit het project Metal Angel:
  Introduction / Dark Angel / The Cherrystone / Metal Angel /   
                 Saga III Epilog

Maurice Ravel (Arr. G. Idenstam)

 Pavane pour une infante défunte
 Boléro 



Inleiding

Gunnar Idenstam over Metal Angel en het bewerken van mu-
ziek van Maurice Ravel voor orgel solo:

METAL ANGEL

Metal Angel is mijn meest recente soloproject. Het bestaat uit vijftien delen en 
één Symfonische Sonate. Ik wordt hiervoor erg geïnspireerd door de complexe 
en intense ritmes van Metal en Symfonische Rock, maar ook door de eenvoud en 
de melancholische warmte van de ballades in die genres. Een groot deel van de 
virtuoze muziek uit de Franse kathedraaltraditie is erg donker en soms zelfs let-
terlijk beangstigend. Ik focus op de grens waar beide genres elkaar ontmoeten. 
Metal Angel zal begin 2019 opgenomen worden en verschijnen op het Engelse 
label Toccata Classics.

RAVEL VERTALEN VOOR ORGEL SOLO

Er zijn werken die me dusdanig fascineren dat ik ze eenvoudigweg moet spelen 
op mijn instrument. Meestal handelt het zich om werken die anders niemand op 
orgel speelt en die me uitdagen om het instrument uit de comfortzone te halen. 
Om het als een houtblazersgroep te laten klinken of als een solofluit of -trompet 
boven een strijkerstremolo of als een orkesttutti met blazers in de middenstem 
of zoals stromend water en ruisende bladeren of als een ensemble voor volks-
muziek.
Sinds mijn studententijd in Parijs speel ik met de idee orkestwerken zoals La Mer 
van Debussy of de Boléro van Ravel te „vertalen“ voor orgel. Telkens weer heb 
ik de partituren bestudeerd en ten dele bewerkt, maar heb ze dan weer weg-
gelegd in de veronderstelling dat het onmogelijk was. Nadat ik me computer-
software voor muzieknotatie had bijgeleerd, probeerde ik het opnieuw. Het feit 
dat noch Debussy noch Ravel voor mijn instrument hebben gecomponeerd, was 
een extra stimulans om de juiste vertaling voor orgel te vinden. Het werk ver-
vulde me met vreugde en trots, maar ook met een groot respect tegenover een 
paar van de schoonste werken die de muziekgeschiedenis heeft voortgebracht.



Biografie
Gunnar Idenstam 

Gunnar Idenstam is een concertorganist, componist en folkmuzikant. Hij komt 
uit een achtergrond van klassieke muziek, maar hij heeft een “lange afstands-
relatie” met folk en symphonic rock van de jaren 1970. Vandaag heeft hij deze 
invloeden samen in de context van orgelmuziek gebracht door het bouwen 
van bruggen tussen Franse kathedraaltraditie, symfonische rock en Zweedse 
volksmuziek. Om deze veelzijdige muziek te ontwikkelen, studeerde hij aan 
het Royal College of Music in Stockholm en vervolgens studeerde hij de virtu-
oze Franse traditie in Parijs onder Marie-Claire Alain en Jaques Taddei. In beide 
landen behaalde hij de hoogste eer. In 1984 was hij de eerste – en tot nu toe de 
enige – muzikant uit Noord-Europa die de prestigieuze internationale wed-
strijd in improvisatie won, de “Grand Prix de Chartres”. Sinds 1986 bouwt hij een 
internationale carrière op als concertorganist en treedt hij wereldwijd op op 
prominente locaties. Zijn arrangementen van orkestwerken van Ravel (Bolera, La 
Valse) en Debussy (La Mer) worden enorm bewonderd bij recitals in binnen- en 
buitenland. Die werken zijn opgenomen in zijn nieuwste solo-CD op BIS Records. 
In 2012 ontving hij de prijs “Interprete f the year” door de Koninklijke Academie 
voor Muziek in Stockholm. De prijs werd hem aangeboden door Zijne Majesteit 
Koning Carl XVI Gustav van Zweden. In juni 2013 ontving hij de Litteris et Artibus 
- een koninklijke medaille voor erkenning van vooraanstaande vaardigheden op 
artistiek gebied. Idenstam is sinds mei 2013 lid van de Royal Swedish Academy 
of Music. Zijn volgende solo-cd, Metal Angel, met eigen composities, wordt 
opgenomen voor Toccata Classics in de kathedraal van Monaco.



Zaterdag 6 oktober 2018 – 20:00

BEGIJNHOFKERK 
HOOGSTRATEN
Gunnar Idenstam 
& Lisa Rydberg
Bach op zijn Zweeds

GUNNAR IDENSTAM
Harmonium 
LISA RYDBERG
Barokviool



Programma
Bach op zijn Zweeds

Mars uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena
Menuet I & II / Bourrée uit de orkestsuite in D, BWV 1069
Eklundapolskan (trad.)

Gavotte uit de Franse Suite voor klavecimbel in G, BWV 816
Koraal Jesus bleibet meine Freude uit de Cantate BWV 147
Visa naar Pers Erik Olsson (trad.)
Sarabande & Gigue uit de Cellosuite in G, BWV 1007

Bourrée uit de Suite voor luit in E, BWV 996
Menuet uit de Partita voor viool in E, BWV 1006
Courante uit de Franse suite voor klavecimbel in G, BWV 816

Gavotte I, Bourrée I & II, Passepied uit de Orkestsuite in C, BWV 1066

Sarabande uit de Franse suite voor klavecimbel in D, BWV 812
Polska naar Hinders Jerk (trad.)
Menuet en Musette uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena

Alle muziek is van Johann Sebastian Bach, behalve de traditionals (aangeduid als 
trad.)
De arrangementen zijn van Gunnar Idenstam en Lisa Rydberg



Inleiding
Bach op zijn Zweeds

Bach zou zeer verrast en gevleid zijn als hij wist dat zijn muziek nog steeds een rol 
speelt in ons muzikale leven. Maar bij die rol stopt het niet. Meer dan 250 jaar na 
zijn overlijden wordt deze nog steeds vaker gespeeld dan ooit en bereikt deze een 
publiek van miljoenen oren!

De reden daarvan is dat de muzikale taal van tegenwoordig fundamenteel de-
zelfde is als in de tijd van Bach. Een rocklied is opgebouwd op dezelde basis als een 
prelude van Bach. De muzikale taal is in belangrijke aspecten dezelfde en daarom 
kunnen we nog altijd iets uit deze muziek halen.

Maar de Bach van tegenwoordig is niet meer de Bach van indertijd. Hoe Bachs mu-
ziek klonk toen hij die zelf voordroeg, zullen we nooit weten. Ook niet hoe zijn pu-
bliek deze ervaarde. Alles wijst erop dat het verschil tussen toen en nu veel groter 
is dan men zou denken. Een overtuigde fan van de klassieke Bach zou waarschijn-
lijk een kleine schok ondergaan als hij Bach zou horen spelen in Leipzig in 1724, 
omdat de Bach van de klassieke muziek aangepast is aan onze tijd en bijgewerkt 
als Bach “van zijn tijd” of Carlo’s “Switched on Bach.”

Want onze Bach-traditie komt niet voort uit Bach zelf, maar uit de klassieke 
muziekcultuur van de 19de eeuw. Na Bachs overlijden in 1750 werd zijn muziek 
vergeten. Toen deze in de 19de eeuw teruggebracht werd, waren de idealen en 
omstandigheden veranderd. Zijn muziek was aangepast aan de nieuwe realiteit 
en werd sindsdien van generatie op generatie doorgegeven, en onderging daarbij 
ontelbare veranderingen.

Dankzij constante bijwerkingen is Bachs muziek een vast gegeven geworden in 
ons muzikale leven. Traditie betekent niet behouden, maar overdragen naar een 
nieuwe tijd en nieuwe omstandigheden. Het oude aanpassen aan het nieuwe. Iets 
behouden is iets totaal anders: dan halen we iets uit zijn tijd en context, en probe-
ren we het te behoeden voor verandering. Daarvoor hebben we musea.

Er zijn zeker wel overeenkomsten tussen de huidige muziekstijlen en die uit de tijd 



van Bach. Het gospelkwartet heeft wortels in de vocale ensembles van Bach, 
en traditionele jazz-improvisatie stoelt op de principes uit Bachs tijd. De Brazili-
aanse Bach-chorostraditie lijkt een directe voortzetting te zijn van de instrumen-
tale en voordrachtstijl van de 18de eeuw. En de Zweedse volksmuziektraditie is 
grotendeels gebouwd op de 18de-eeuwse dansmuziek en manier van spelen, 
een centrale muziekvorm zelfs voor Bach, die net als volksmuzikanten bekend 
stond om zijn groove en stijlvolle ornamentering.

Hoe meer versies we van Bach hebben, hoe meer luisteraars Bach zullen ontdek-
ken. ‘Bach på svenska’ - Bach in het Zweeds - is een lichtend voorbeeld van hoe 
Bachs muziek op een frisse manier tot leven kan komen wanneer deze word 
aangepakt door creatieve musici. Het is een herinnering dat Bach gegroeid is 
uit een improvisatiecultuur met sterke wortels in de dansmuziek. Het resultaat 
is een nieuwerwetse maar vanzelfsprekende Bach zoals je nooit eerder gehoord 
hebt.

Gunno Klingfors
Musicus en Dr. Phil. honoris causae.

Gunnar Idenstam en Lisa Ryberg 
over Bach op zijn Zweeds

Met onze klassieke opleiding als basis en de voeten stevig in de Zweedse volks-
muziektraditie, nodigen we Vader Bach uit om zijn eigen dans te dansen naast 
de Zweedse “polska”. Er zijn zoveel gemeenschappelijke aspecten - melodische 
lijnen, harmonische sekwensen, accentueringen, versieringen en rytmische wen-
dingen - dat ze samen de groove bezorgen waarnaar beide stijlen streven.

In de Baroktijd bestond er geen duidelijk onderscheid tussen “klassieke” muziek 
en “volksmuziek” zoals wij dat vandaag kennen. Er was een levende traditie van 
dansen die soms werden neergeschreven en soms mondeling werden over-
geleverd. Tijdens de 18e eeuw bestond de taak van de Zweedse kerkorganist 
gedeeltelijk uit het spelen van dansmuziek met lokale volksmuzikanten voor 
huwelijken en andere feesten. Het is ontegensprekelijk

Allebei hebben we geheel uit ons zelf een verband gezien tussen Bach en de 
volksmuziek. 



een zeer verleidelijke gedachte dat deze muzikanten, vaak van vreemde 
afkomst, die geschreven muziek speelden, heel misschien soms een 
Zweedse volksmuzikant af en toe eens een menuet, een bourree of een 
courante aanleerden uit hun thuisland. Misschien zelfs iets van de hand 
van Johann Sebastian... Hoe zou een Zweedse speelman Bach op zijn viool 
hebben gespeeld?

Allebei hebben we geheel uit ons zelf een verband gezien tussen Bach 
en de volksmuziek. Lisa ontdekte dat een snel deel in driekwartmaat uit 
een van de vioolpartitas zeer dansbaar is als een Zweedse polska; door 
de focus te verschuiven naar een dans, benaderde de muziek ineens de 
traditionele Bingsjö-polska. Deze ervaring herinnerde er op zijn beurt aan 
dat volksmuziek al eeuwenlang - zelfs tot het midden van de vorige eeuw - 
gespeeld werd op darmsnaren, iets dat tegenwoordig zo goed als verge-
ten is.

Gunnar wijst er graag op dat Bach zijn muziek graag speelde en arrangeer-
de voor verschillende instrumentencombinaties. Daarom voelt het voor 
ons helemaal natuurlijk aan om de stukken die oorspronkelijk voor kla-
vecimbel geschreven waren, of zelfs voor koor en orkest, op een viool of 
harmonium te spelen. Dit laatste bestond dan wel niet in de tijd van Bach, 
maar het wordt beschouwd als het meest traditionele Zweedse klavierin-
strument voor volksmuziek.

Zuiver voor ons eigen genot hebben we ons ook een zeer grote vrijheid 
gepermitteerd om het basiskarakter van bepaalde delen van Bach aan 
te passen en hebben zo een paar menuetten omgevormd tot “polser”; 
een soort melodieën met “vroege tweede tellen” die in het westen van 
Zweden bestonden. Ook dit voelde voor ons natuurlijk aan omdat we 
geen enkele aanspraak maken op getrouwheid aan een periode. Vanuit 
ons gevoel voor deze muziek hebben we gekozen om een versmelting te 
maken waarin we ons vrij voelden.

Bach en de Zweedse volksmuzikanten... als ze elkaar nu eens echt ontmoet 
hadden?
We wensen u veel genot!

Lisa Rydberg & Gunnar Idenstam
Nederlandse vertaling: naar de Engelse vertaling van Jeffrey de Hart



Biografie
Gunnar Idenstam

Gunnar Idenstam is een concertorganist, componist en folkmuzikant. Hij 
komt uit een achtergrond van klassieke muziek, maar hij heeft een “lange 
afstandsrelatie” met folk en symphonic rock van de jaren 1970. Vandaag heeft 
hij deze invloeden samen in de context van orgelmuziek gebracht door het 
bouwen van bruggen tussen Franse kathedraaltraditie, symfonische rock en 
Zweedse volksmuziek. Om deze veelzijdige muziek te ontwikkelen, studeerde 
hij aan het Royal College of Music in Stockholm en vervolgens studeerde hij de 
virtuoze Franse traditie in Parijs onder Marie-Claire Alain en Jaques Taddei. In 
beide landen behaalde hij de hoogste eer. In 1984 was hij de eerste – en tot nu 
toe de enige – muzikant uit Noord-Europa die de prestigieuze internationale 
wedstrijd in improvisatie won, de “Grand Prix de Chartres”. Sinds 1986 bouwt 
hij een internationale carrière op als concertorganist en treedt hij wereldwijd 
op op prominente locaties. Zijn arrangementen van orkestwerken van Ravel 
(Bolera, La Valse) en Debussy (La Mer) worden enorm bewonderd bij recitals in 
binnen- en buitenland. Die werken zijn opgenomen in zijn nieuwste solo-CD 
op BIS Records. In 2012 ontving hij de prijs “Interprete f the year” door de Ko-
ninklijke Academie voor Muziek in Stockholm. De prijs werd hem aangeboden 
door Zijne Majesteit Koning Carl XVI Gustav van Zweden. In juni 2013 ontving 
hij de Litteris et Artibus - een koninklijke medaille voor erkenning van vooraan-
staande vaardigheden op artistiek gebied. Idenstam is sinds mei 2013 lid van 
de Royal Swedish Academy of Music. Zijn volgende solo-cd, Metal Angel, met 
eigen composities, wordt opgenomen voor Toccata Classics in de kathedraal 
van Monaco.



Biografie
Lisa Rydberg

Lisa omhelsde de viool de eerste keer toen ze vijf jaar oud was en vanaf het 
begin wijdde ze evenveel aandacht aan folk als aan klassieke muziek. Haar stu-
dies aan het Royal College of Music in Stockholm getuigen van het zoeken naar 
expressie voorbij de grenzen van het genre. Na een jaar klassieke muziek te heb-
ben gestudeerd, veranderde ze geleidelijk aan naar een individueel curriculum. 
Zo werd ze de eerste student ooit in Zweden die de combinatie van klassieke en 
volksmuziek bestudeerde. Ze behaalde haar diploma barokviool.
Nu is Lisa een freelance muzikante met een brede diversiteit. Ze is lid van ver-
schillende groepen, zoals ‘Bach på svenska’ (Bach in het Zweeds), Jul i folkton 
(Christmas in a Folk Style), een duo genaamd LISAS, de improvisatiegroep Ritua-
lia en Sofia Karlsson Band. Ze verschijnt ook in veel kleinere barokensembles, in 
popalbums en daarnaast componeert ze haar eigen muziek.
Ze heeft vijf albums uitgebracht: “Swedish Wedding Tunes”, “Vinterskrud”, “Östb-
jörka” en - samen met Idenstam - “Bach på svenska” en “Bach på svenska - Tyska 
klockorna”.
In 1999 werd Lisa genomineerd als Riksspelman, een hoge eer voor Zweedse 
folkmuzikanten. Ze heeft ook de speciale prijs van Pekkos Gustaf en de Medaille 
van Spel-Stina ontvangen.





Begijnhof Hoogstraten
20 jaar UNESCO Werelderfgoed

De Vlaamse begijnhoven boden eeuwenlang bescherming aan vrouwen 
die weliswaar niet de gelofte van armoede hadden afgelegd - zoals kloos-
terzusters - maar die net als zij religieus in het leven stonden. Op 2 decem-
ber 1998, te Kyoto (Japan), werden de Vlaamse begijnhoven als ‘globaal 
fenomeen’ ingeschreven op de lijst van het werelderfgoed en een groep 
van dertien representatieve en best bewaarde begijnhoven werden nog 
eens met naam vermeld. We vieren dit feestjaar tijdens Musica Divina in 
de Begijnhoven van Hoogstraten en Lier. 

Omstreeks de 11de eeuw ontstaan er religieuze bewegingen die willen 
terugkeren naar de oorsprong van het Christelijke geloof en zich afke-
ren van de decadentie van de geestelijkheid. In die context staan in de 
Lage Landen de eerste begijnen op: gelovige vrouwen die willen leven in 
eenvoud en kuisheid. De beweging krijgt in de 13de eeuw bijstand van 
vooraanstaande vrouwen, zoals de gravinnen Johanna en Margaretha van 
Vlaanderen. Zij stichten begijnhoven in onder andere Gent, Kortrijk en 
Rijsel. Deze ommuurde nederzettingen zijn typisch voor de Lage Landen.
Begijnen kunnen, anders dan vrouwen in gesloten kloosterorden, hun 
persoonlijke vrijheid bewaren. Ze behouden hun persoonlijke bezittingen 
en, aangezien hun eed slechts tijdelijk is, kunnen ze te allen tijde terugke-
ren naar het wereldse leven. In de 14de eeuw worden de begijnen steeds 
vaker beschuldigd van ketterij, waardoor ze genoodzaakt zijn zich te ver-
binden met kloosterlingen of priesters. In de Noordelijke Nederlanden 
verdwijnen de meeste gemeenschappen na de Reformatie. In Vlaanderen 
kent de begijnenbeweging echter nog verschillende bloeiperiodes, on-
der andere in de 15de en de 17de eeuw. Vanaf de 19de eeuw gaat het 
bergafwaarts met de beweging. Het laatste Vlaamse begijntje sterft in 
2013: het einde van een 800-jarige traditie.

Het begijnhof van Hoogstraten ontstaat in 1380 als een infirmerie met 
een kapel en kerkhof. Tot aan het uitbreken van de Tachtigjarige oorlog in 
1567 kent het begijnhof een gestadige groei. De nadelige gevolgen van 
de oorlog laten ook het begijnhof niet onberoerd, zodat er in 1604 nog 



slechts twee begijnen overblijven. In de tweede helft van de eeuw kent het be-
gijnhof echter een grote bloeiperiode. Er moeten woningen worden bijgebouwd 
en men begint met de bouw van een nieuwe kerk, toegewijd aan Sint-Jan Evan-
gelist en de heilige Begga.

Voor haar restauratie kreeg het Begijnhof van Hoogstraten verscheidene lofbetui-
gingen en prijzen. Vandaag de dag straalt dit Unesco Werelderfgoed nog steeds 
rust en stilte uit. Het is dan ook één van de mooiste landelijke begijnhoven in 
Vlaanderen. Tijdens de rondleiding ontdekt u de prachtige barokke begijnhof-
kerk, de vakkundig gerestaureerde huisjes en de verscheidene kapelletjes ver-
spreid op het hof. De gids neemt u mee in het verleden en reconstrueert het leven 
van deze godvruchtige vrouwen.





Sint-Katharinakerk van 
Hoogstraten
De Sint-Katharinakerk, ook gekend als kathedraal van de Kempen, en zijn toren 
werd gebouwd tussen 1524 en 1546 naar een plan van Rombout Keldermans, 
één van de architecten van de kathedraal van Antwerpen. De kerk is één van 
de hoogste bakstenen gebouwen van de wereld en is de “triomf der bakstenen” 
met haar 104,70 meter hoge toren en lengte van 80 meter. De Sint-Katharina-
kerk bleef gespaard van de godsdiensttroebelen in de 16de eeuw, maar op 23 
oktober 1944 werd de toren nog, net voor de bevrijding, door de wegtrekkende 
Duitse troepen gedynamiteerd. In de jaren ’50 werden kerk en toren echter 
minutieus herbouwd, dit onder leiding van architecten L.Stijnen en P.Berger. De 
flamboyante laatgotische stijl, waarbij bakstenen worden afgewisseld met witte 
‘speklagen’ uit zandsteen, vindt u op meerdere plaatsen in de omgeving terug.













COLOFON

ALGEMENE COÖRDINATIE 
EN ORGANISATIE

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

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Lien Puttemans 
Michaela Defever
marketing & PR
Eve Van Goey
productie
Ingken Grosse
zakelijk medewerker

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

SAMENSTELLING EN REDACTIE

Jelle Dierickx
Eve Van Goey
Lien Puttemans

ONTWERP EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Jelle Dierickx
Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen vzw
Zoutwerf 5
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.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

CONTACT

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

www.musica-divina.be



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

SPONSORS

PARTNERS


