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Met uiterste respect dragen wij Musica Divina 2020 op aan alle zorgverleners. 

De Covid-19 pandemie stelt iedereen wereldwijd voor een uitzonderlijke situatie. 
Onze gedachten gaan uit naar iedereen die in deze moeilijke tijden een geliefde 
verloren heeft.
We willen jullie graag op het hart drukken dat wij in de organisatie van de concerten 
alle maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en de lokale overheden volledig 
opvolgen. De gezondheid van ons publiek en onze artiesten staat op de eerste 
plaats. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

Op 2 april schreef een verpleegkundige zijn gevoelens neer: 
“Soms moet je al eens iets van je afschrijven. Voor mijn collega’s van de corona unit 
en ook voor mezelf dus. Vannacht namen we afscheid, opnieuw. De blauwe, geel-
gebekte erehaag deed haar geen eer aan, maar dat konden we haar nog geven, 
een verstild afscheid. Wat achterbleef was ademnood. Ademnood bij de dochters 
die omarmd door de zachtverlichte gang naar de klapdeur stapten, de plastic zak 
met de kledij van mams onder de arm geklemd en nog een laatste blik naar ons. Ze 
waren dankbaar voor wat we hadden kunnen geven, maar ze zagen ook bij ons de 
ademnood. De ademnood van de ziel voel je immers overal. Iedereen is vleugellam 
gemaakt, want de nabijheid is afgenomen. Warme zorg wordt wat kouder en het no-
dige afscheid is soms veraf. Het lichaam wil niet mee, maar de wanhoop is te lezen in 
de blik van elke patiënt. Waarom kan ik net nu niet, in die laatste uren, bij mijn vrouw 
zijn? Liefde is nabijheid en niemand is gemaakt om alleen te sterven. Dan bekruipt 
ons opnieuw de ademnood. We bellen, luisteren, overleggen, staan klaar om zelf in 
de auto te springen. Alles om mensen samen te brengen, alles voor nabijheid, alles 
voor zuurstof. Onze zielen hebben het nodig.”



Programma
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Suite Nr.1 für Violoncello solo, BWV 1007

Johann Sebastian Bach  
Suite Nr.2 für Violoncello solo, BWV 1008

Johann Sebastian Bach  
Suite Nr.3 für Violoncello solo, BWV 1009



Inleiding
De Noorse Benedicte Maurseth ontroert met oude muziek zoals niemand anders. 
Ze neemt elke keer opnieuw de luisteraar mee op een muzikale reis die de ziel van 
haar heimat Noorwegen blootlegt. Ze speelt niet alleen op vedel, maar zingt daar 
ook bij. Een solo-artieste dus om U tegen te zeggen. En ook Benjamin Glorieux 
hoeft qua authenticiteit niet onder te doen. Als meester van de cello exploreert hij 
als een zoekende ziel naar muziek die hem op het lijf is geschreven. Oud of nieuw, 
modern of tijdloos, deze twee excentrieke, gelijkgestemde individuen gaan voor 
maximale emotie en ontroering. 

Wie de Noorse Benedicte Maurseth niet kent, zal ongetwijfeld versteld staan wat 
deze versatiele artieste te bieden heeft. Het magazine Folk Alley dicht haar grootse 
zaken toe zoals een glorieuze, rijke, volle sound. Ze pusht haar instrument en stem 
tot het uiterste op een innemende manier. Haar boog drijft ze zonder weerga op en 
neer zodat de boventonen zomaar verschijnen als een zoekende kreet in een don-
ker bos. Haar spel is atmosferisch en bijna audiovisueel. Dat ze haar publiek deze 
intense luisterervaringen bezorgt, is een van haar grootste capaciteiten.

De Cellosuites van Bach

De Zes Cellosuites van Johann Sebastian Bach spreken tot op de dag van vandaag 
nog altijd onwezenlijk tot de verbeelding. Zowel bij luisteraars als bij cellisten slaagt 
Bach erin elke noot, elke frase zo te modelleren dat het quasi natuurlijk aanvoelt. 
Het is dan ook de droom van iedere zelfrespecterende cellist om die o zo bekende 
suites onder handen te nemen. Desalniettemin leveren de Suites a Violoncello Solo 
senza Basso nog altijd een aantal onverklaarbare vraagstukken op. Schreef Bach de 
muziek wel echt (alleen) voor cello? Wanneer componeerde hij deze geraffineerde 
klanken: aan het hof van Köthen of al eerder? Zelfs over het auteurschap wordt nog 
altijd danig gespeculeerd. Al zijn de claims dat Anna Magdalena Bach, in wiens 
handschrift het enige manuscript is overgedragen aan de muziekgeschiedenis, zélf 
de componist zou zijn, heel onwaarschijnlijk. De suites zijn een schoolvoorbeeld van 
een intense reis tussen uitgekiende eenvoud en aanzwellende virtuositeit. De weg 
van de veelal open snaren van de eerste drie suites, via het meer complexe Mi mol 
groot van de enigmatische Vierde Suite, naar de donkere Vijfde Suite die van de 
cellist vraagt om de hoogste snaar een toon lager te stemmen, is fascinerend en 
blijft de luisteraar constant verrassen. De Zesde Suite blijft de vreemde eend in de 
bijt omdat die gespeeld moet worden met een instrument met vijf snaren, naar alle 
waarschijnlijkheid de viola pomposa of de cello piccolo.



De Eerste 

De bekendste Cello Suite is zonder twijfel de eerste. In vloeibaar geweef begint de 
cellist deze herkenbare prelude. In de eerste maten hebben de losse snaren sol, 
re en la de overhand waardoor de warme, volle klank uit de cellokast gonst. Zowel 
amateurs als professionals, die toveren met deze muziek, moeten heel wat muzikale 
vraagstellingen counteren in de eerste dans. Hoe geef je de climax voor de prelude 
weer, welke strijkbewegingen passen er het best? In het handschrift van Anna Mag-
dalena Bach, waarin deze suites zijn overgeleverd, zijn de strijkbogen boven en on-
der de noten bijna slordig en inconsequent genoteerd. Bewust of onbewust, of wou 
de componist net dat de uitvoerder zou gaan variëren in het groeperen van noten-
groepen? Daarom klinkt bijvoorbeeld iedere interpretatie van deze suite anders. De 
suite volgt daarna het traject dat in de daaropvolgende dansen grotendeels gelijk 
blijft: een vrije Prelude, gevolgd door een snelle Allemande en Courante, een mij-
merende Sarabande, een Menuet met een mineur knipoog, en een vlottende Gigue.

De Tweede 

De Prelude van de Tweede Suite begint met een trapsgewijze stijging van drie inge-
toomde  noten, waarin de dramatische re klein toonaard onmiddellijk wordt bewerk-
stelligd. Het mijmerend gekabbel zet zich nadien onbezorgd verder. Terwijl niemand 
iets vermoedt, werkt Bach eigenlijk toe naar een climax gevolgd door een korte en 
dramatische stilte. Na een prachtig slotstuk laat Bach enkele lange akkoorden op de 
luisteraar los die de cellist naar believen als arpeggio of als dubbelgreep kan uitvoe-
ren. De Allemande staat bol van uitdagende dubbelgrepen die de swung beperken, 
terwijl het tijdens de Courante precies niet vlug genoeg kan gaan. Als een lopend 
vuurtje gooit Bach alle troeven in de strijd om dan weer terug te keren naar een 
plechtstatige Sarabande die rood kleurt als een nostalgische herfst. De melancholie 
in de vorm van trillers en zuchtmotieven, valt met bakken uit de troebele hemel. Het 
Menuet II brengt als zonneschijn na regen wat soelaas. De Gigue, waarmee de suite 
eindigt, walst in een robuuste driekwartsmaat naar het slot toe. Dit proces gaat ge-
paard met diabolische excessen die de finale net dat tikkeltje opwindender maken.

Jasper Gheysen  





Biografieën
Benjamin Glorieux

Benjamin Glorieux werd geboren in een muzikale familie in de streek rond 
Kortrijk waar hij, naast balletlessen ook cello en piano ontdekte aan de 
SAMW van Harelbeke en later het Stedelijk Conservatorium van Kortrijk. 
Na zijn humaniorastudies en eerste prijzen cello en kamermuziek tijdens de 
Axion Classics-wedstrijd van Dexia, studeert hij achtereenvolgens aan de 
Conservatoria van Gent en Brussel, in de klas van V. Spanoghe en J. Reu-
ling, waar hij afzwaait met grootste onderscheiding voor cello. 

Dankzij een ‘Erasmus’-beurs kan Benjamin in het Conservatorium van 
Genève in de celloklas van François Guye vertoeven en enkele jaren nadien 
wordt hij aangenomen aan de Musikhochschule van Köln, als lid van Trio 
Rinascimento, om er les te krijgen van de leden van het Alban Berg Quar-
tett. In diezelfde periode volgt hij onderricht aan de Muziekkapel Koningin 
Elisabeth, onder andere bij de leden van Artemis Quartett. Masterclasses 
bij Danel Kwartet, Kronos Quartet, Hagen Quartet en cellist Gary Hofmann 
vormen een grote inspiratie, net als de kans om via muziek de halve wereld 
rond te reizen in alle denkbare bezettingen en muzikale stijlen.

Benjamin geniet van een levendige concertpraktijk waarbij hij maar moeilijk 
het onderscheid maakt tussen oude en nieuwe, ‘hoge’ of ‘lage’ muziek: het 
is net de universele, communicerende waarde van muziek en kunst in het 
algemeen die als drijfveer dient voor elke denkbare zoektocht!

Enerzijds, op het domein van ‘oude’ muziek (hij is lid van het Frans-Belgische 
Ausonia, werd bijvoorbeeld uitgenodigd op het festival Itinéraire Baroque 
van Ton Koopman, is lid van B’Rock en wordt regelmatig uitgenodigd door 
Il Gardellino) en hedendaags klassieke muziek (Benjamin is sinds jaren cellist 
bij Champ d’Action en uitgenodigd door Ictus) kan hij putten uit een jaren-
lange ervaring bij boeiende ensembles die in hem hun vertrouwen stellen, 
anderzijds is Benjamin ook de persoonlijke bezieler van enkele formaties.



Hij is stichtend lid van Maeterlinck Quartet, dat gedoopt werd tijdens Klara-
festival 2010, en richtte samen met Sara Picavet, pianiste, die net als hijzelf 
laureaat is van de Belgische Stichting Roeping, het ensemble Aton’&Armide 
op, een ensemble voor hedendaags klassieke muziek dat reeds verschil-
lende malen aantrad in Ars Musica, Bozar, en andere vooraanstaande podia 
en zich onplooit onder de vleugels van Ictus.

Benjamin maakt deel uit van ‘Manufactuur’ van De Bijloke muziekcentrum 
Gent, waarbij een handvol jonge Belgische musici steun en de letterlijke en 
figuurlijke ruimte krijgen om hun projecten uit te werken, en concerten te 
verzorgen. 

In november 2010 werden voor het eerst de Klara’s bekendgemaakt, een 
initiatief van Klara en Muziekcentrum: Benjamin werd verkozen in de cate-
gorie ‘beste jonge belofte’.



Begijnhofkerk van 
Hoogstraten

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 oor-
log 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 bijge-
bouwd en men begint met de bouw van een nieuwe kerk, toegewijd aan 
Sint-Jan Evangelist en de heilige Begga.





Ook honger naar cultuur? 

Laat je inspireren door het muzikale najaar in AMUZ & geniet van 
intieme concerten in een unieke historische locatie

Ontdek het volledige najaarsprogramma op www.amuz.be

AMUZ – Kammenstraat 81 – 2000 Antwerpen 
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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. 
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