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Le Concert de la Loge
Julien Chauvin barokviool en leiding

Emőke Baráth sopraan
Tim Mead countertenor

Jean-Marie Leclair 1697-1764
uit Scylla et Glaucus, tragédie lyrique
Ouverture | Prologue: Sarabande · Gigue · ‘Venez, qu’Amour vous couronne’ · 
Passepied · ‘L’Amour n’offre qu’un bien trompeur | Acte I: ‘Non, je ne cesserai 
jamais’ · Air des Sylvains · Musette · ‘Loin de nos retraites’ · ‘Nos bois savent 
taire un tendre mystère’ · ‘Perdez une vaine espérance’ · ‘Allons, chère Témire’

uit Fluitconcert in C opus 7 nr. 3: I. Allegro

uit Scylla et Glaucus
Acte III: ‘Serments trompeurs’ · Troisième air de démons · ‘Noires divinités de 
la rive infernale’ · ‘Brillante fille de Latone’ | Entr’acte (Vite) | Acte II: ‘Courons à 
la vengeance’ 

Vioolconcert in a opus 7 nr. 5
Vivace · Largo · Allegro asai

pauze

Antonio Vivaldi 1678-1741
Concert voor twee hobo’s in d RV 535
Largo – Allegro · Largo · Allegro molto

Nisi Dominus RV 608

Nicolas Chédeville 1705-1782
uit Les saisons amusantes opus 8: Le Printems: I. Allegro

Antonio Vivaldi
Concert voor viool, twee hobo’s, fagot en twee hoorns in F RV 569
Allegro · Adagio · Allegro
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Telefoons in de zaal
Geconcentreerd luisteren is 
voor de meeste Matinee-
bezoekers de ideale manier 
om van muziek te genie-
ten. Daarom vragen wij u 
zoveel mogelijk met elkaar 
rekening te houden, de 
telefoon op ‘stil’ te scha-
kelen en geen foto’s te 
maken voordat de muziek 
is uitgeklonken.

De ZaterdagMatinee 
op social media
Via Facebook, Twitter 
en Insta gram houdt de 
Matinee  u op de hoogte 
van het laatste nieuws 
rond de concerten. 
Volg ons, en praat mee!

De Europese muziek van de eerste helft van de achttiende eeuw 
stond voor een groot deel in het teken van de respectieve 
verdiensten van de Franse en de Italiaanse stijl. Beide stijlen 
hielden zich niet aan landsgrenzen en werden in heel Europa 
beoefend. De Italiaanse muziek, met name de opera, maakte 
furore van Sint-Petersburg tot Madrid, en aan nagenoeg alle 
Europese hoven converseerde, filosofeerde, correspondeerde en 
danste men in het Frans. 

Smaak
De strijd tussen beide richtingen werd doorgaans goedmoedig 
gestreden. Men sprak in de achttiende eeuw overigens eerder 
van ‘goût’ dan van ‘style’. Het was dus vooral een kwestie van 
smaak, een beetje zoals men ook vandaag een voorkeur kan 
hebben voor de Franse of de Italiaanse keuken. Slechts een paar 
keer liepen de gemoederen hoog op. Dat was halverwege de 
eeuw het geval in de beroemde ‘Querelle des Bouffons’. Enkele 
vooraanstaande filosofen en publicisten kropen toen, naar 
aanleiding van een reeks uitvoeringen van Pergolesi’s La serva 
padrona in Parijs, in de pen en produceerden een reeks van 
meer dan zestig stevig gepeperde brieven en pamfletten, waar-
bij ze partij kozen voor de ene dan wel de andere stijl. De 
polemiek kreeg toen naast esthetische ook politieke en zelfs 
religieuze dimensies. Maar dat politieke had vooral met de 
intriges aan het hof te maken, en weinig met Frankrijk versus 
Italië. Italië bestond nog niet eens en van ‘nationale’ stijlen was 
in het prenapoleontische tijdperk sowieso nog geen sprake.
De verschillen tussen de Franse en de Italiaanse keuken dwin-
gen overigens niet tot een keuze. Men kan van allebei houden, 
ze in één maaltijd combineren en zelfs, waarom ook niet, in 
één gerecht. In muzikale zin kwamen al die varianten voor.
Opvallend was dat vooral de Duitse componisten de verschil-
lende stijlen perfect beheersten en met elkaar konden combine-
ren. J.S. Bach leverde in 1735 met zijn Clavier-Übung II het bewijs 
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Uitzending 
NPO Radio 4 
Dit concert wordt live uit-
gezonden via NPO Radio  4. 
U kunt het ook beluisteren 
via  ZATERDAGMATINEE.NL
Het concert, zonder voor- 
en/of pauze programma, 
kunt u na enkele dagen 
terugvinden op 
  NPORADIO4.NL/CONCERTEN

Podium Witteman is nu Podium Klassiek
Sinds 11 september presenteren Dieuwertje Blok en 
Floris Kortie samen Podium Klassiek, bijgestaan door 
huispianist Mike Boddé. Het programma is het vervolg 
op Podium Witteman. Gasten in de uitzending van mor-
gen: o.a. actrice, zangeres en barokliefhebber Hadewych 
Minis, mezzosopraan Barbara Kozelj, pianist Sandro 
Gegechkori, Amsterdam Sinfonietta en leden van Ish 
Dance Collective.
zondag 18 september 2022, NPO 2, 18.15-19.15 uur
 PODIUMKLASSIEK.NL

Programmaboekjes 
online lezen
Wist u dat u de program-
maboekjes vanaf enkele 
dagen vóór iedere Matinee 
al kunt lezen op de site? U 
vindt er ook achtergrond-
artikelen en nieuws.
 ZATERDAGMATINEE.NL

Prijsverhoging
In verband met de sterk 
gestegen papierprijzen 
zijn we helaas genood-
zaakt de prijs van de 
programmaboekjes te 
verhogen tot €3,50.

Podcasts bij de NTR
Beluister de podcast 
Sterren  van de Zater-
dagMatinee. In de twee 
nieuwste afleveringen 
spreekt Hans Haffmans 
met dirigent Osmo Vänskä 
en dirigent en sopraan 
Barbara Hannigan.
  NPORADIO4.NL/PODCASTS/

MARKANTE-MAESTROS

Meer Franse barok: Castor et Pollux van Rameau
Concertgebouw - zaterdag 4 maart 2023, 13.00 uur
De Hongaar György Vashegyi is een autoriteit op het 
terrein van Rameau. Op 4 maart dirigeert hij Castor et 
Pollux. Er zijn nog kaarten!
Purcell Choir | Orfeo Orchestra | György Vashegyi dirigent
met o.a. Judith van Wanroij (Télaïre / Vénus ), Véronique 
Gens (Phébé), Reinoud Van Mechelen (Castor) en Tassis 
Christoyannis (Pollux).
 ZATERDAGMATINEE.NL

BENT U AL 
VRIEND?

WWW.
VRIENDENVANDEMATINEE.NL



4 5nationale carrière als violist en componist. Hij bleef enige tijd 
werkzaam in zowel Turijn als Parijs, waar hij ondertussen zijn 
eerste composities publiceerde, maar reisde ook naar Londen 
en Kassel, waar hij aan het hof concerteerde met zijn Italiaanse 
collega Pietro Locatelli. Men vermoedt dat dit optreden als een 
wedstrijd tussen de Franse en Italiaanse stijl werd geënsce-
neerd. Jacob Wilhelm Lustig, later organist aan de Martinikerk 
in Groningen, was erbij en merkte op dat Leclair ‘als een engel’ 
speelde, Locatelli daarentegen ‘als een duivel.’ Mogelijk zijn de 
twee na het optreden in Kassel samen afgereisd naar Amster-
dam, waar Locatelli toen woonde.
In 1733 werd Leclair door Lodewijk XV aangesteld als ordinaire 
de la musique du roi, een functie die hem in contact bracht met 
de crème de la crème van de Franse muziekwereld van die tijd. 
Het hof was redelijk conservatief in muzikale zin, en de muziek 
van Lully en Lalande zette nog steeds de toon. Uiteindelijk 
leidde een conflict met zijn concurrent Pierre Guignon ertoe 
dat Leclair het hof verliet.
Een uitnodiging van het hof van Oranje bracht hem in 1738 
naar Nederland, waar hij in dienst trad van Prinses Anna van 
Hannover, dochter van George II van Engeland, en door haar 
huwelijk met Willem IV van Oranje-Nassau ook prinses van 
Oranje. Anna was zeer muzikaal en had in Londen klavecimbel-
les gekregen van Händel. Leclair werkte drie maanden per jaar 
aan het hof van Willem en Anna die toen nog in Leeuwarden 
resideerden. In 1740 bracht hij de rest van het jaar door in Den 
Haag, als maestro die cappella van het twintig man sterke privéor-
kest van de rijke François Du Liz. Na vijf jaar keerde Leclair 
terug naar Parijs, waar hij, los van een kort engagement bij een 
Spaanse prins in Chambéry en enkele reizen naar zijn geboorte-
stad Lyon, de rest van zijn leven verbleef.

Scylla et Glaucus
In 1746 lijkt Leclair een carrièreswitch te willen maken. Hij 
presenteerde zijn eerste opera: Scylla et Glaucus. Misschien had 
hij het voorbeeld van Jean-Philippe Rameau voor ogen, die ook 
pas na zijn vijftigste aan een extreem succesvolle operacarrière 
was begonnen. Toch is het voor Leclair bij die ene titel gebleven. 
In het licht van zijn beperkte ervaring met het operagenre is de 
grote kwaliteit van zijn behandeling van de stem indrukwek-

dat hij beide idiomen naar zijn hand kon zetten. Het tweeluik 
voor klavecimbel bevat zowel het beroemde Italiaanse Concert 
(nach Italienischem Gusto) als de Ouverture in de Franse stijl (nach 
Französischer Art). En zoals we vorig seizoen in de ZaterdagMati-
nee konden vaststellen, combineerde Telemann moeiteloos de 
Franse en de Italiaanse operastijl in zijn drietalige Orpheus.
De muziek van Händel was hoofdzakelijk op de Italiaanse leest 
geschoeid, maar ook hij schreef talrijke Franse ouvertures naar 
het model-Lully, de aartsvader van de Franse barokmuziek. 
Lully was overigens in Florence geboren als Lulli. Dat maakt de 
zaak ogenschijnlijk complexer, maar toont ook aan hoe weinig 
geografische of staatkundige aspecten meespeelden.

Engel en duivel
Ook in Frankrijk waren er componisten die de beide smaken 
met elkaar wisten te verbinden. Grootmeester François Coupe-
rin had met zijn Les goûts-réünis (de verenigde smaken) de weg 
gebaand voor de verzoening. Hij componeerde een instrumen-
taal eerbetoon (Apothéose) aan zowel Lully als Corelli. Maar het 
was de volgende generatie, de generatie van Jean-Marie Leclair, 
die uiteindelijk de ultieme synthese tussen de twee stijlen 
verwezenlijkte.
Leclair was een virtuoos op de viool, maar stond in zijn jonge 
jaren ook bekend als een uitmuntend danser. In 1722 vinden we 
hem in Turijn als dansmeester, ook al had hij er geen officiële 
aanstelling. Aangenomen wordt dat hij in Turijn ook vioolles 
kreeg van Giovanni Battista Somis en op die manier de Itali-
aanse stijl grondig leerde kennen. Uiteindelijk liet Leclair het 
dansen voor wat het was en legde zich vooral toe op zijn inter-

Parijs, Le Pont Neuf 
(1777), door Jean-
Baptiste-Nicolas 
Raguenet (1715-1793)

Jean-Marie Leclair 
(1741)



6 7In 1737 gaf Chédeville, met medeweten van zijn uitgever Jean 
Noël Marchand, een bundel van eigen composities voor musette 
uit onder naam van Antonio Vivaldi. Dit zogenaamde Opus 13 
van de Italiaanse componist kreeg de titel Il pastor fido (De 
trouwe herder), naar het beroemde zestiende-eeuwse pastorale 
drama van Guarini. Wellicht hoopte Chédeville door de mu-
sette te verbinden aan zowel de naam van een literaire klassie-
ker als die van een gerenommeerd componist zijn volkse 
instrument een upgrade te geven.

Saisons amusantes
Chédevilles interesse voor de Italiaanse muziek leidde in 1739 
tot het officiële recht (privilège) om zijn eigen arrangementen 
van concerti en sonates van Italiaanse componisten te publice-
ren. Dat zogenaamde ‘recht’ was overigens een interne Franse 
aangelegenheid. Vivaldi deelde niet in de opbrengsten en in 
moderne zin was Chédeville een schaamteloze plagiator. Met 
zijn nieuwe privilège op zak, publiceerde hij Le printems, ou Les 
saisons amusantes. Daarin neemt hij Vivaldi’s Lente uit diens Vier 
jaargetijden nagenoeg integraal over. Delen van de Herfst en de 
Winter en enkele andere stukken haspelt hij door elkaar tot 
‘nieuwe’ concerti. Ondanks de onmiskenbaar Italiaanse her-
komst van de stukken, krijgt het geheel, door de compositori-
sche aanpassingen en de bezetting, een typisch Frans-barokke 
kleur. De solopartij kan zowel door de musette als de ‘vielle’ of 
draailier gespeeld worden. Ook de draailier genoot een zekere 
populariteit in de Franse barok en kon, dankzij het gebruik van 
liggende bromtonen (bourdons), dezelfde landelijke sfeer oproe-
pen als de musette. In de uitvoering van vandaag werd gekozen 
voor de musette.

Nisi Dominus
In zijn eigen tijd was de religieuze muziek van Antonio Vivaldi 
buiten Venetië veel minder bekend dan zijn concerti. Toch 
vormen de vocaal-instrumentale werken voor de liturgie een 
substantieel deel van zijn catalogus. Maar waar de talrijke 
concerti in diverse uitgaven, handgeschreven kopieën en 
bewerkingen, naast die van Chédeville o.a. ook van Bach, door 
heel Europa circuleerden, bleven de religieuze stukken meestal 
verbonden aan de plek waarvoor ze geschreven waren: het 

kend. Scylla et Glaucus is een meesterlijke tragédie en musique in 
onvervalst Franse traditie. De première vond plaats aan de 
Académie Royale de Musique in Parijs, sinds de tijd van de 
Zonnekoning een bolwerk van Franse muziekcultuur. Toch 
schemert ook hier af en toe Leclairs liefde voor de Italiaanse 
muziek door. Het libretto, van de hand van ene d’Albaret, is 
gebaseerd op een episode uit de Metamorfosen van Ovidius, de 
onuitputtelijke schatkamer voor de barokke literaten. Ondanks 
het relatieve succes van Scylla et Glaucus, dat achttien keer werd 
uitgevoerd, bleef Leclair bekend als grondlegger van de Franse 
vioolschool van de achttiende eeuw. In 1764 werd hij bij het 
betreden van zijn huis vermoord, vermoedelijk door een neef, 
die eveneens violist was en met wie hij in een conflict was 
verwikkeld.

Chédeville
Een andere componist die graag over de Alpen heen keek, was 
Nicolas Chédeville, een telg uit een Normandisch muzikaal 
geslacht. Behalve hobo speelde hij ook de zogenaamde ‘muset-
te’, een Franse variant van de doedelzak die in de kleurlievende 
Franse barokmuziek veelvuldig voorkomt. In de jaren twintig 
was hij werkzaam in het orkest van de Parijse opera. In 1732 
werd hij lid van Les Grands Hautbois, het koninklijke hobo-orkest. 
Toch was het vooral zijn vaardigheid op de musette die hem 
zijn bekendheid bezorgde. Hij gaf les aan talrijke adellijke 
dames, ook aan de dochters van de koning. Daarnaast bouwde 
hij zelf ook musettes en breidde het bereik van het instrument 
uit in het lage register.
Het succes van de musette was onderdeel van een aristocrati-
sche bevlieging voor het rustieke leven, waarin men het per-

fecte antidotum vond tegen het politieke 
gekrakeel, de strenge hofetiquette en de 
intriges die daarmee gepaard gingen. 
Verkleed als herders en herderinnetjes 
konden de hovelingen vluchten in hun 
idyllische fictie van het pastorale leven. 
Chédeville leverde het geëigende repertoire. 
Zijn eerste bundel composities voor de 
musette noemde hij Amusements champêtres 
(landelijk vertier).

Jacques Hotteterre, 
Méthode pour la musette 
(1738), titelpagina

De ‘luxe’ musette: 
portret van (de 
zuid-Franse) Gaspard 
de Gueidan, door 
Hyacinthe Rigaud 
(1735)
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Cupido
Kom, dat Liefde u zal bekronen,
Kom nader, schone strijders,
Zoals de trotse [oorlogsgodin] Bellona,
Biedt zij haar lauwerkransen aan.
Wat zou de glorie u brengen?
Kun je, zonder de Liefde, gelukkig zijn?
De zoete overwinning,
Bestaat slechts in het rijk der liefde.

Scylla
De Liefde biedt slechts bedrieglijk geluk
Vergeefs tracht zij me te verrassen.
Hoe meer zij mijn hart aanvalt,
Des te meer zal ik het verdedigen.

Scylla
Nee, altijd zal ik trachten
Je gevaarlijke ketenen te ontvluchten.
Liefde, kan het moois dat jij belooft
Ooit op tegen al jouw kastijdingen?
Een hart, verleid door jouw verlokkingen
Ondervindt hoe onverbiddelijk jouw 
wetten zijn;
En ik zie de kwellingen waaraan ik mij 
zou blootstellen,
Door het kwaad dat ik zelf aanricht.

Een herderin
Ver weg van onze hutjes, ver van ons,
Zijn ze: de jaloerse vermoedens, ruste-
loze weeklachten.
Tedere Liefde, dankzij jouw weldaden
Genieten wij vredig van een lot vol 
verlokkingen.
Onze rustige gehuchten zijn een geluk-
kig toevluchtsoord;
Heers, Geneugten, en laat ons nimmer 
in de steek.

Leclair - Scylla et Glaucus (delen)
L’Amour
Venez, qu’Amour vous couronne,
Approchez, charmants guerriers ;
Comme la fière Bellone,
Il vous offre ses lauriers.
Que vous servirait la gloire ?
Sans l’Amour est-on heureux ?
Il n’est de douce victoire,
Que dans l’empire amoureux.

Scylla
L’Amour n’offre qu’un bien trompeur ;
En vain il cherche à me surprendre.
Plus il attaquera mon coeur,
Plus j’aurai soin de le défendre.

Scylla
Non, je ne cesserai jamais
De fuir tes dangereuses chaînes.
Amour, les biens que tu promets
Peuvent-ils égaler tes peines ?
Un coeur séduit par tes attraits
Eprouve sous tes lois une rigueur 
extrême ;
Et je vois les tourments où je 
m’exposerais,
Par les maux que je fais moi-même.

Une bergère
Loin de nos retraites, loin de nous
Les soupçons jaloux, les plaintes inquiè-
tes.
Tendre Amour, grâce à tes bienfaits
Nous jouissons en paix d’un sort plein 
d’attraits.
Nos hameaux tranquilles sont 
d’heureux asiles ;
Régnez, plaisirs, ne nous quittez jamais.

Ospedale della Pietà, het Venetiaanse weeshuis voor meisjes, 
waar ook vondelingen, meisjes die buiten de echt waren gebo-
ren en dochters van arme mensen werden ondergebracht en 
doorgaans werden opgeleid als musicus.
Veel van Vivaldi’s religieuze vocale werken zijn geschreven voor 
de vespers. Dit was het doorgaans de meest luisterrijke van de 
zeven diensten die dagelijks gezongen werden. Het was ook de 
enige dienst die geen sacrament inhield en waarvoor de instel-
ling de toegangskaartjes kon verkopen. Deze uitvoeringen 
waren voor de vier Venetiaanse weeshuizen, die verder groten-
deels afhankelijk waren van liefdadigheid, een belangrijke bron 
van extra inkomsten. De vesperdiensten in de vier Ospedali 
waren in heel Europa bekend en werden door de internationale 
Italië-reizigers druk bezocht. Ze boden ook een goed alternatief 
voor de opera. De liturgische omstandigheden noopten natuur-
lijk tot een wat meer gedragen stijl, maar wat dramatische 
expressie en muzikale inventiviteit betreft, deed de liturgische 
muziek nauwelijks onder voor de muziek in de theaters. 
Of het beroemde Nisi Dominus, Vivaldi’s meest indrukwekkende 
zetting van Psalm 127 voor solostemmen, zijn oorsprong had in 
een van die uitvoeringen in de Pietà is ongewis. De precieze 
datum van compositie is onbekend. De uitgebreide solo voor de 
zessnarige viola d’amore in het Gloria zou kunnen doen ver-
moeden dat hij geschreven is voor een van de meisjes aan het 
Ospedale della pietà waarvan we weten dat ze dit instrument 
virtuoos speelde. Maar recent onderzoek heeft uitgewezen dat 
Vivaldi zelf ook erg bedreven was op de viola d’amore en de 
solopartij dus mogelijk voor zichzelf heeft geschreven. Ondanks 
de grote populariteit van het prachtige Cum dederit, met zijn 
door merg en been gaande begeleiding in de strijkers, is het 
ongebruikelijk ingetogen Gloria sowieso het dramaturgische 
hoogtepunt van het werk. 

Jan Van den Bossche

Veel van Vivaldi’s religieuze werken zijn geschreven voor de 
meest luisterrijke van de dagelijkse diensten: de vespers. Het 
was de enige dienst die geen sacrament inhield, waardoor 
de instelling toegangskaartjes kon verkopen. 
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10 11zwerk regeert.
Moge Circe u tot nieuwe woede aanzet-
ten,
Haast u, haast u, en beantwoord aan 
mijn eis.
Waar wacht u nog op? Als mijn stem u 
aanroept
Is dat om mensen ongelukkig te maken.

Circe
Prachtige dochter van Latona,
Verlicht het uitspansel niet langer.
Treed neder, doorkruis de atmosfeer;
Laat de hele natuur beven en zich 
verbazen
En laat de hemelen zich met de hel 
verenen.

Circe
Laat ons spoeden naar de wraak,
Laat ons haasten, vliegen op onze 
stappen
De verrader die ons beledigt:
Laat ons wraak nemen op het doel van 
zijn volharding
Op de bloedige manier waarop hij mijn 
schoonheid beledigde.

Een bosnimf, een bosgod
Onze bossen weten
Een teder mysterie stil te houden;
En om ons niet te verraden,
Geeft Echo heel zachtjes antwoord.
De schaduw en de stilte
Verhullen onze geheimen;
Kom in onze wouden
Van de beloning proeven,
Het geschenk voor voorzichtige gelief-
den.

Scylla
Laat de vergeefse hoop vallen
En laat me genieten van hetgeen waar 
ik van houd;
Om ooit haar onverschilligheid te 
verloochenen,
Kent mijn hart te zeer haar prijs.
Lieve Témire, laten we een schuilplaats 
zoeken
Waar ik met jou, in grotere vrijheid en 
rust,
Kan proeven van de zoete ontspanning 
die mij wel kan bekoren.

Scylla
Bedrieglijke beloften, tedere woorden,
Ach, hoe gevaarlijk is het te zeer naar 
jullie te luisteren!
En wat zou er gebeurd zijn, ocharme,
Als ik had gerekend op de trouw van 
een onberekenbare geliefde?

Circe
Duistere godheden van de helse water-
kant,
Vooruit, verschijn voor mijn ogen,
Vergeet Ixion en Tantalus maar even;
Kom de vrede verstoren die onder het 

les cieux.
Que Circé vous inspire une fureur 
nouvelle,
Hâtez-vous, hâtez-vous de répondre à 
mes voeux.
Qu’attendez-vous encore ? Quand ma 
voix vous appelle
C’est pour faire des malheureux.

Circé
Brillante fille de Latone,
Cessez d’éclairer l’univers,
Descendez, traversez les airs ;
Que toute la nature en frémisse et 
s’étonne
Et que les cieux s’unissent aux enfers.

Circé
Courons à la vengeance,
Hâtons-nous, volons sur les pas

Du perfide qui nous offense :
Vengeons-nous sur l’objet de sa persévé-
rance
De l’outrage sanglant qu’il fait à mes 
appas.

Une dryade, un sylvain
Nos bois savent taire
Un tendre mystère ;
Et pour ne nous trahir pas,
L’Echo nous répond tout bas.
L’ombre et le silence
Cachent nos secrets ;
Dans nos forêts,
Venez goûter la récompense,
Le prix des amants discrets.

Scylla
Perdez une vaine espérance
Et laissez-moi jouir d’un bien que je 
chéris ;
Pour renoncer jamais à son indifférence,

Mon coeur en connaît trop le prix.
Allons, chère Témire, et cherchons un 
asile
Où je puisse avec toi, plus libre et plus 
tranquille,
Goûter le doux repos qui peut seul 
m’enchanter.

Scylla
Serments trompeurs, tendre langage,
Ah ! Qu’il est dangereux de vous trop 
écouter !
Et que serait-ce hélas !
Si j’avais pu compter sur la foi d’un 
amant volage ?

Circé
Noires divinités de la rive infernale,

Sortez, paraissez à mes yeux,
Oubliez un moment Ixion et Tantale ;
Venez troubler la paix qui règne sous 
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Julien Chauvin
Julien Chauvin, op jonge leeftijd geïn-
trigeerd geraakt door de historisch 
verantwoorde uitvoeringspraktijk, trok 
naar Nederland om aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag te stude-
ren bij Vera Beths. Hij speelde in ver-
schillende Europese barokorkesten en 
richtte in 2005 Le Cercle de l’Harmonie 
op dat hij, gezamenlijk met Jérémie 
Rhorer, tien jaar lang leidde. In 2015 
startte hij Le Concert de la Loge. Daar-
naast treedt hij op met het in 2007 
ontstane Quatuor Cambini-Paris, dat 
strijkkwartetten van Jadin, David, 
Gouvy, Mozart, Gounod en Haydn 
speelt. Hij dirigeerde operaproducties 
als ‘Era la notte’ met Anna Caterina 
Antonacci (muziek van Monteverdi, 
geregisseerd door Juliette Deschamps), 
Phèdre van Lemoyne en Cendrillon van 
Isouard (regie: Marc Paquien), Haydns 
Armida (regie: Mariame Clément) en 
Sacchini’s Chimène ou le Cid (regie: 
Sandrine Anglade). Hij dirigeerde 

vanuit zijn plaats als violist Christophe 
Rulhes’ productie van Mozarts Die 
Entführung aus dem Serail. Als gastdiri-
gent trad hij op met onder andere het 
Orchestre national de Metz, het Or-
chestre de Chambre de Paris, het 
Orchestre de l’Opéra de Limoges, het 
Orkiestra Historyczna te Katowice, Les 
Violons du Roy, het Kammerorchester 
Basel en het Gürzenich Orchester in 
Keulen. Daarnaast geeft hij recitals met 
Alain Planès, Christophe Coin, Andreas 
Staier, Jean-François Heisser, Justin 
Taylor en Olivier Baumont en doceert 
en geeft hij masterclasses aan het 
Conservatoire National de Musique et 
de Danse van zowel Parijs als Lyon, de 
École Normale de Paris, de Opéra 
national de Paris Academy en het 
Orchestre Français des Jeunes.

Emőke Baráth
De Hongaarse sopraan Emőke Baráth 
studeerde zang aan de conservatoria van 
Boedapest en Florence. Zij won onder 
meer de eerste prijs en de publieksprijs 
bij het Cesti-concours voor barokopera 
in Innsbruck in 2011 en, in datzelfde 
jaar, de Grand Prix bij de Verbier Festival 
Academy en volgde masterclasses bij 
Barbara Bonney, Kiri Te Kanawa, Stephen 
Stubbs en Deborah York. Als student 
soleerde zij al bij de Hongaarse Staats-
opera, het Theater an der Wien, in het 
Amsterdamse Concertgebouw en het 
Théâtre des Champs-Élysées. Haar 
repertoire is breed, van Cavalli (o.a. 
titelrol in Elena met Cappella Mediterra-
nea en Leonardo García Alarcón bij het 
Festival d’Aix-en-Provence) en Monte-

Als de Heer het huis niet wil bouwen, 
vergeefs zwoegen daaraan de bouwers; 

wil de Heer de stad niet bewaken, 
vergeefs staat de wachter op wacht.
Vergeefs is het dat gij vroeg opstaat, 
vergeefs dat ge laat pas u rust gunt, 
dat gij het brood eet der smarten: 
Hij toch schenkt die Hij lief heeft de 
slaap.
Zie wat Hij heeft toegedacht: zonen, 
zijn gave: de vrucht van de schoot.
Als pijlen in de hand van de strijder zo 
zijn de zonen der jeugd.
Wel is hij gelukkig, de man die met 
deze zijn pijlkoker vulde: 
zij maken hem niet beschaamd als zij 
te woord moeten staan vijanden in de 
stadspoort.
Eer aan de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en 
altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen

Vivaldi - Nisi Dominus
Nisi Dominus ædificaverit domum
In vanum laboraverunt qui ædificant 
eam.
Nisi Dominus custodierit civitatem
Frustra vigilat qui custodit eam.
Vanum est vobis ante lucem surgere :
Surgite postquam sederitis,
Qui manducatis panem doloris.
Cum dederit dilectis suis somnum.

Ecce hæreditas Domini, filii :
Merces fructus ventris.
Sicut sagittæ in manu potentis :
Ita filii excussorum.
Beatus vir qui implevit desiderium 
suum ex ipsis :
Non confundetur cum loquetur inimi-
cis suis in porta.

Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc,
et semper, et in saecula saeculor
Amen
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14 15opera’s als Haydns Armida, Sacchini’s Le 
Cid, Lemoynes Phèdre, Isouards Cendrillon 
en Mozarts Die Entführung aus dem Serail 
(regie: Christophe Rulhes). Het werkt ook 
veelvuldig samen met solisten als Karina 
Gauvin, Sandrine Piau, Philippe Jarous-
sky en Justin Taylor. Nadat het Franse 
Olympisch Comité bezwaar maakte 
tegen het gebruik van het adjectief 
‘Olympisch’ zag het ensemble zich 
genoodzaakt de historische naam in te 
korten en gaat het sinds juni 2016 verder 
onder de naam ‘Le Concert de la Loge’.
Het ensemble dankt het Conservatorium van 
Puteaux voor het ter beschikking stellen van 
repetitieruimte.
Het ensemble wordt ondersteund door het Franse 
Ministerie van Cultuur, de Ville de Paris, de Region 
Île-de-France, de Société Générale C’est vous 
l’avenir (de hoofdsponsor), het Fonds de dotation 
Françoise Kahn-Hamm en de leden van de Club 
Olympe. Het resideert aan het Jean-Baptiste Lully-
conservatorium van Puteaux en het Arsenal – Cité 
musicale-Metz en is verbonden aan de Fondation 
Singer-Polignac, het Auditorium du Louvre en 
het Théâtre Sénart. In 2021 startte een vierjarige 
uitwisseling met de Association pour le Développe-
ment des Activités Musicales dans l’Aisne (ADAMA) 
en het Centre de Musique Baroque de Versailles.

Le Concert de la Loge
In januari 2015 richtte de violist Julien 
Chauvin een nieuw historisch verant-
woord orkest op teneinde een belangrijk 
onderdeel van de Franse muziekgeschie-
denis opnieuw tot leven te wekken: het 
Concert de la Loge Olympique. Dat 
orkest, in 1783 opgericht door de Comte 
d’Ogny, gold als een van de beste in 
Europa en geniet nog bekendheid als 
opdrachtgever voor de Parijse symfo-
nieën van Joseph Haydn. Onder musici 
waren toentertijd veel vrijmetselaars, en 
menig concert was verbonden aan 
vrijmetselaarsloges zoals de Loge 
Olympique de la Parfaite Estime.
Het huidige orkest heeft een flexibele 
bezetting en brengt kamermuziek en 
symfonisch en vocaal/operarepertoire 
van de barokperiode tot de vroege 
twintigste eeuw, soms geleid door de vio-
list, soms gedirigeerd met de baton. Het 
tracht de spontaniteit van de laat-acht-
tiende-eeuwse muziekpraktijk te hervin-
den, met verschillende genres en solis-
ten binnen één concertprogramma, en 
zoekt relaties met andere kunstdiscipli-
nes. Sinds zijn oprichting heeft het 
ensemble vele zalen aangedaan, met 

Philadelphia), Goffredo in Händels 
Rinaldo (Glyndebourne), Endimione in 
Cavalli’s La Calisto (Teatro Real Madrid en 
Bayerische Staatsoper), Bertarido in 
Händels Rodelinda (Opéra de Lille), 
Oberon in Brittens A Midsummer Night’s 
Dream (Opera Philadelphia, Glyndebour-
ne en Nationale Opera van Bergen), 
Hamor in Händels Jephtha (Opéra Natio-
nal de Paris), de titelrol in Glass’ Akhna-
ten (Vlaamse Opera) en Boy/Angel in 
Benjamins Written on Skin (Bolsjoi 
Theater). In de concertzaal trad hij op 
met ensembles als Collegium Vocale 
Gent, Le Concert d’Astree, Saint Paul 
Chamber Orchestra, The English Con-
cert, de Akademie fur Alte Musik, het 
Deutsches Symfonie-Orchester Berlin, 
het New York Philharmonic, het Orches-
tra of the Age of Enlightenment, het 
Gabrieli Consort, de Academy of Ancient 
Music, Les Arts Florissants, De Neder-
landse Bachvereniging en de Akademie 
für Alte Musik. Tim Mead werd opgeleid 
aan King’s College, Cambridge en het 
Royal College of Music.
Eerder in de Matinee: Gebel Der leidende, 
sterbende und begrabene Jesus (2007), 
Telemann Brockes-Passion (Gläubige 
Seele III, 2008), Loevendie The Rise of 
Spinoza (Spinoza, 2014)

verdi (o.a. Euridice in L’Orfeo met Les 
Talens Lyriques van Christophe Rousset), 
via Bach en Mozart (o.a. Susanna in Le 
nozze di Figaro met Les Musiciens du 
Louvre and Marc Minkowski) tot Verdi’s 
Falstaff (de rol van Nanetta bij de Hon-
gaarse Staatsopera), Poulencs Stabat 
Mater en Gloria (Bernard Têtu en Ber-
trand de Billy) en Ange in Messiaens 
Saint François d’Assise (Sylvain Cambre-
ling). Afgelopen vier seizoenen trad zij 
op als Cleopatra in Händels Giulio Cesare 
in Egitto (onder Philippe Jaroussky en 
Andrea Marcon) en zong zij Händels 
Messiah bij het Gergiev Festival en 
Belinda in Purcells Dido and Aeneas 
(onder Emmanuelle Haïm) en Mozarts 
Requiem met Philippe Herreweghe.
Eerder in de Matinee: Bach Hohe Messe 
(2013)

Tim Mead
De Britse countertenor Tim Mead zong 
de afgelopen jaren Purcells Dido and 
Aeneas tijdens de Proms, Dardano in 
Händels Amadigi di Gaula (Garsington 
Opera), Apollo in Death in Venice (Royal 
Opera House, Covent Garden), Ulisse in 
Achille in Sciro van Francesco Corselli 
(Teatro Real, Madrid; dit seizoen herno-
men), Athamas in Händels Semele (Opera LE

 C
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VIOOL EN LEIDING
Julien Chauvin

EERSTE VIOOL
Saori Furukawa
Anna Markova
Lucien Pagnon
Rachel Rowntree

TWEEDE VIOOL
Virginie Descharmes
Karine Crocquenoy
Laurence Martinaud
Murielle Pfister

ALTVIOOL
Pierre-Eric Nimylowycz
Inigo Aranzasti Pardo

CELLO
Felix Knecht
Jean-Baptiste Valfré

CONTRABAS 
Davide Vittone

FLUIT 
Tami Krausz*

HOBO
Emma Black*
Jon Olaberria*

HOBO/MUSETTE
Vincent Robin

FAGOT
David Douçot*

HOORN
Felix Roth*
Nina Daigremont*

PAUKEN
David Joignaux

KLAVECIMBEL/ORGEL
Camille Delaforge

* solisten
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16 zaterdag 24 september, 14.15-ca.16.35 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie RFO & Friends I 1

EEN NIEUWE WANTENAAR 
VOOR SIMONE LAMSMA
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent

Simone Lamsma viool

Wantenaar Vioolconcert 
opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee - 
wereldpremière, mede mogelijk gemaakt 
door de Stichting Vrienden van de Matinee
Bruckner Achtste symfonie

Mathilde Wantenaars vioolconcert voor 
Simone Lamsma is nog supervers. Deze 
middag dirigeert chef-dirigent Karina Ca-
nellakis ook Bruckners kolossale Achtste 
symfonie. 

‘Mathildes muzikale stem is 
authentiek ’
Lang hoefde violiste Simone Lamsma 
niet na te denken, toen de ZaterdagMa-
tinee haar vroeg van wie ze een nieuw 
vioolconcert zou willen spelen. Haar 
antwoord: “Mathilde Wantenaar”, de 
jonge Nederlandse componiste die in 
2019 haar Matineedebuut maakte met 
het koorwerk Dit zijn de bleeke, bleeklichte 
weken, op tekst van Herman Gorter. 
Gevraagd naar haar keuze, laat Lamsma 
weten: “Wantenaars muziek is kleurrijk 
en spreekt direct tot mijn verbeelding. 
Wat mij meteen trof bij het horen van 
haar werk is de directheid in expressie. 
Mathildes muzikale stem is authentiek. 
Zij schrijft in een taal waar ik mij me 
zeer verbonden mee voel.”

Bruckners Achtste symfonie
Na Wantenaars nieuwe Vioolconcert 
klinkt de Achtste symfonie van Anton 
Bruckner – met haar enorme Adagio. 
‘Hallelujah’, krabbelde de Oostenrijkse 
componist anno 1885 op zijn noten-
papier toen hij de dubbele maatstreep 
van het kolossale werk in zicht had. 
Dacht hij... Een reeks ingrijpende 
revisies zou volgen, voordat hij de 
partituur in 1890 voltooide.
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